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يمتقة

..الكريمالظوكأ

ويقدم،المتنوعةإصداراتهمنجديذاإصدازايقدمأنالشرليةالدراداتمركزيسر

لالامإنجل!زيةثرحمةوهى6!ءأ،م!.أء!39)9"أء!لنمأ4!8مأ9!ةهكا!ةل!ب!رحمة

دوفى.أولانللمؤلفالفرنسىالأصلعنمكهعوجون

منوالاجتماعةالد!نمةإصر!لبقطاةووؤلة!صوزا!دمالهلىالكظبأه!ةوثكى

القيالضعوليا،صاا!رطدالضواهدال!بمؤلف!ححينكط،القدمالعهدخلال

إسرائل.ينوسالعامل

لاحقا.اكلأ.المجلدوسع!تمعهالترحمةمنالأولالمجلدهوالمركز!درهالذىوال!ب

!عرضحعث.القبلىالنظمثم،دتمهدويبدأ،البداوةعنمقدمةالأولالمجلدولهتضمن

الضطلةوكرف،والظراتواطروب،وزوالهاوانقسامهاالأصباطواتحادالقبعلةلتكوفى

ولقالم!إسراوللبنىالقبلىللنقماللاحقوالتطورالدمولأرالقبلىوالتغامنوالحمان

*نبما.البدوىوالنموذج،البداوة

ةسراللبىنم!دالأسرةنمطفعقدم،الأسرةلمؤسساتالأولابىبدالمؤلفو!رض

الزوجاتلعدديقدمحث،والزواج،الأسرلمةالطداتوثطور،الأسرىوالتصمن

،والعرس،والحطية،العروسواختعار،إسرائعلبنىعندوالزواج،بواحدةوالزواج

الأرامل،)المرأةووفع.أخههبأرملةالأخوؤواج،والفجوروالزداوالطلاقوالتبرؤ

والحلالةوالتبنروالحليمواطتانوالاسموالولادةالأطظلمنالموثفلعرض(الأطظل

الحدادوطقوس،والدفنالجثمانلمعاملةيعرضحث،ابئدزوطقوسوالوفاة،والصراث

.الطقوسه!هوتفسرر،الجنلالزيةوالمراثىالططموطقوبر

وثقسممهمللس!نالثالىالفصلوخصمى،الص!نالأولالفصلدذلكبعدويعرض

المقمينوالفرباءوالفقراءوالأ!ناءالأرضوشعبودفوذهمالقوملعليةعرضحيث
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سىخ!هدمد!ثيدمحهرتحىنندبدتنى؟.لمص.واتص!لب!وس*.إحبئر

؟لبشهمأنعبب!إى-ث.-.برلنىمرهمد،!لأ!.ل!كإ--؟ى"انعبد.سرأفي

:لد،ئهادمد*عب!،ي!.-:عته؟العبيد:"لأ!تدعد!عهر

.تا-صئىكل-مرحتص.ئبكسذر:ت؟-نه2همهوسإ!ابعانمصر؟حصثهر-

المنثئ،.لحكهسسهوعه.ضسى..لأثى.لبلصيص-أصا!؟الدولهع!.دسرفبهةلماهيم؟

بىذ-ا!كا؟هل.اشرلعف!؟محتبم،بهاد..نى؟انب!،مملكتىدظلية*لمنكبه

،ا،.".لدرلة!عرءممها.سرإنيل

،-سماتالنتةسطقو؟في-انعملىلتافرلعإ:"هلكشخصيهاثعنواطامرالمصلوحمل

-...اندادا-"،يزلمددث.الاعرالر!،6نحدصوالملك.يجاننم"!شمز،يج:لشو

ألكمفتسيذهنمحر.%.؟بعرمر-ض!:لملدليصد؟.له(نسادس.لفصل،يحدمل

ان!بع،خصمر-الممش.المئكبةالأملأأثفىالملكى"طرس؟الملد"مر:دقىالممكب!.لالا،؟

ئكانبة!-.لفصم!،مدء3وسديقاو"داودءئوررعرمرحبتةإلملكعوادةكبارلد،أد

الممكىانسج!،الملكى

3الإدا.إ؟-ادالحممكهعرعرحيت.أننمدكةشوو!إدارة"عنواناكصالمصلويحمل

امحد"هإالادا،ةسرائيلممدكهومماطعاتد!يهإ،أفاليمسدبم!ادعهدو

مد.رعو.لماتغبهاتدمنعاصعرحيتلعامدهالأشعال،0الال.؟نعن!ألتاسعلفصقةويحمل

السحره.سضو؟ت،الاس!ذئبو"الطوعيةعا!التبرولةايد،

"قأدشهنعونمربعا!نلتننممعرصخيتأدعدالة،الشريعهاثعن!الطفيالمصق،بحمل

كغئرإى؟الفضهوالقضئية.لتيثزبعيهالمدكوسلطت!.مصادرالمدكلةالعف!ورفى

اللجإ،ومدنالشحصئوإلئأوإلغقوباتبالزالإجراءاهـوففطه؟

والملكبةص:لأ!لملكي!فعرع!،دىالاثتصةلوصع..عنوانعشراطدىالمصل"ويحمل

الاستنحا!9ع،1،يذةإلمطئلهالإحراءات؟-الملكيةونقك،الصخمةوالإلطعاتالطئلبة

اليوبيل.سنةإالسب!وسنأوالكفالاتالضماقت،القروصو

القديمةأنشبرقلتظريم.فعرض.الزمنيةالتقسيماتعنوانشعشراكلىالمضل.ومجمل

.(والحقبالسنةوبدايةإلسنةلم:الأسبوعوالشهورالبرم!إنعرائيقبنىعندوالتقويم



الوزنقياسلعلمعرضحيث،والمكاييلالموازين:عنواندثراكلثالفصلويحمل

السعة.ومقاييسالطوليةوالمظييسإسرائيلفى

اللأولالفصلفى.عرضحيث،العسكريةالمؤسسات:عنواناكلثابىبويحفل

الإلزامى.والتجنيدالمحترفوالجيش،السلاحتحتولئعبإسرائيلبنىعندللجي!

الحصينةالبلداتدناولإذ؟الحصاروحربالحصينةللمدنالثارالفصلفىوعرض

الفملفىوعرض.الماءوإمداداتالحصروحرب،الحصينةوالقلاعوالبواباتوالحصون

للحربالأخرالفصلوعرض،الدلاعيةوالأسلحةالهجوطالأسلحةلقدم،الظداكلث

.اطروبوعوالباطروبوإدارةإسراليلبقالعسكرىاكركخللمحيث

الدلاصة،والأسلحةالهجا-يةالأسلحةعرضحيثالظدعنواناكلثالفملويحمل

إسرائل،بنىاطقرالعسكرىللتاريخعرضحثاطربعنوانالرابعالفصليحملكط

.اطروبوعواقي،الحروبوإدارة

وطقوسها،المقدسةالحربمفهومقدمحيثالمقدسةللحرباظمسالفصلويعرض

المملكة،عصرفىوالحربوالدين،إسراثلبقثا!يخبداياتفىالمقدسةواطروب

..قمران+منالحربوأمر،الدينيةالم!بيينوحروب

اللفةاستاذعلوبالوهابعبدللدكورالضكربخالصالضرقيةالدواساتمركزويتقدم

اللفاإلىالمهمال!بهذاثرحمةلىبلىلهالذىالكبرالجهلىعلىالمصاعلىوآداهاالظرسة

و!ألط.ترجمةالكتبمنبالعديدالعربةالميهبة(لرىقدعلوبالدكتورانوالحق،العربية

منجانتايفطىوان،القديمالهودىاكريخبدراسةالمهتمينال!بهدا!دانوالمرجو

.الدراصاتمنالمزلمدإلىماتحاجةلىمازالتالقالقدماليهودىاكويخمراحل

التوليق،ولىوافة

الثياةدالمعمي!مببمالىهـ/

الشرقيةالدراساتمركزمدير
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المترجمتصدير

لتفردهنظزاالحديثةال!سيكياتمنالباحثينمنالعديديعتبرهالكتابهذا

منوالاجتماعيةالدينيةإسراثيلبنىلحياةودقيفاكاملأتصوزايقدمفهو؟مجالهفى

تمالتىوالمعلوماتالأثريةالشواهدخلالمنوكذلكنفسهالقديمالعهدخلال

ويقدممصررأسهموعلىإصائيلبنىلجيرانالتاريخيةالدراساتمنتجميعها

أهمتطورويتتبعالقدماءإسراثيللبنىالبدويةالحياةلطبيعةموسعةدراسةالمؤلف

أصولويتقص!،والدينيةوالعسكريةالمدنيةوالاجتماعيةالاجتماعيةمؤسساتهم

ظهرتالتىالدراساتأهممنواحذاالكتابغدلذا.وأعرافهموشرائعهمعاداتهم

القديم.العهدعنالحديثةالعصورفى

خلالمنالمصريةالثقافةخدمةالكتابهذاترجمةوراءمندأفعناو؟ن

المؤقتالعشواقالكيانلهذاوالتاريشالاجتماسبالماض!التعريففىالإسهام

مكملآيكونأنالكتابهذامنقصدناكما"إسراثيل".باسمحالتائعرفالذى

و"أسفار،سميثلروبرتسن"الساميين"ديانةوهماترجمناأنسبقآخزينلعملين

الأعلى"المجلسإصداراتضصن،تومسنلتوماسالتاريغ"فىالقديمالعهد

".للترجمةالقوى"المشروعخلالمن"للثقافة

المزجم



المولفيرتصد

الثوابتهذهبعض.الاجتماعيةحياتهاعنالشعوببهاتعبرثوابتالتشريعات

الآخربعضهاوتتبنى؟عاداتمسألةباعتبارهالتسليممأخذالشعوبتأخذه

قبلمنفرضعاالشعوبعلىمنهاثالثبعضئفرضبينماإرادتها،وبملءباختيارها

للارتقاءذاتهاالتشريعاتتنشأحينفى6الأمةلتشريعاتالأفرادويخضعما.سلطة

وأكالدولةكبيرةأركالأسرةصغيرةالجماعةهذهأكانتسواءالجماعةمجياة

وحسبنوالمكلالزمانحيثمنالجماعةقشريعاتوتتفاوت.الدينيةالجماعة

النهايةفىتنبعجميغاأنهاالمميزةسمتهاأنإلا؟والمناخكالجغرافياالطبيعيةالظروف

.الإنسانإرادةمن

التىبالأرضوثيقاارتباظاترتبطالطويلالماضذاتالأمةفتشريعاتثممن

تنشئهاالتىالأمةظروفللائمالتشريعاتهذهوتنشأ.وبالتاريخعليهاعاشت

الأمةوتمثريعات.والإلهوالكونالإنسانعنوفكرهاالضفسيةسماتهاوتحمل

عنها.وتعبيزاحضارتهاعناصرمنعنصزاتمثلوديانتهاوعلومهاوفنونهاكآدابها

آثارمنأتايغفلألاللمؤرخلابد،الأمةحياةعلىالقديمةالشواهدهذهولفهم

حتىللتغاضىسبيللاولكن،الصدارةم!نالمدونةالوثائقتتخذوهنا.الماص

الظروفتصورعلىيساعدشىءف!.الإنسانصنعمنأشياءمنتبتىماأتفهعن
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دراسةعلىالعادةجرتالأخرىبالعلومالمتباينةالعلاقاتهذهضوءوفى

مطولةدراساتالافخصصتأكبركلمنجزةاباعتبارهاإسرائيلبنىتشريعات

دا"1104عولجكا،1كيتلرودلفكتابقبيلمنالرئيسةالضاريخيةالأعمالضمن

5،محمتا؟ح!،3ء.!ء5ءقأشورروكتاب(إسرائيلبنىتارلغ)!لم"غ/"ءو!ءوعكاوء//هكا/ع!3،/

.جأما.القديمالعهدحقبآخرعن(اليهوديةالشعوب)تاريغ4ؤ؟ع4+!"ح؟أ75ا؟حكا

ل.،ء++ءم؟هالعبرانيينتشريعاتعندراساتهفىالتارينىالتطوريتتبحف!نيير-ش

مببممىتحتتناوطايتممضىفيماالتمثريعاتوكانتكل!4د!!شلم،ءكا!+ة/3)،*ىء3هيول

الآثاؤبعلمئرتبطفأصبحتالآنأما9؟4+!.؟ء4،،أداح!ء."مطء"أقديمةعبرانيةفار"آ

العبرانية،الآثار)علم!"حفيلم!3ه!ولكلأ9ه/ه!"ء43فىا20+ح!أ9بنزمجرمحقدمهاوبالضالى

ول.تابارواوقدمها5+لا+ء؟ا!(،ء4+لاكاود(04فى.م*نوتشرمء؟حئهوقدمها3791(3،رو

طاوخصصت.(3،5391ش؟9391،جا)/ءى+،يمفيلم9ه/هفي"ء443كلىةلم/ةلم!فىه+،!ج5

.ول"؟951؟+ء!،بيرتولب--كتابومنهاالحضارةتواريغفىقليلةغيرمساحة

.لىييدرييمنوكتاب9191(،الحضارىإسرائيلبنى)تارلغ"ءلم"غلم"ءوء!ىولو/!!3!/

ا؟3369:جا،،وثقافتهمحياتهم:إسرائيل)بنومء4ءه،+ء5برء!3كل/ك!لمءنملم،4+!ع3ىلم/ىح

%،3:4.)0491

أيدينا،بينالذىالكتابهذافىمرازابهاالاستعانةوتمتجليلةأعمالوكلها

موضوعتش!أنيمكنالقديمالعهدت!ثريعاتبأنإحساسفهناكذلكومع

لاالمقدسوالكتاب.نفسهالمقدسالكتابالرثيسمصدرهامستقلةدراسة

إلامنه،والدينيةالتمثريعيةالمواضعفىإلامباشرةبصورةالموضوعاتهذهيتناول

تطالعناغزيرةمعلوماتتتضمنوالحكمةوالأنبياءالتاريغتتناولالتىالأسفارأن



إلىمجتاجالنصوصهذهمنوالاستفادة.يكونأنينبىبمالاالأحداثبحقيقة

الفقراتتواريغيحددأنالأدبىللنقدلابدنتائجإلىالتوصلوقبل؟دقيقةشروح

بمعناهالآثاروعلماقاريغ.مسيرةيواكب؟نالتشريعاتتطورلأن،المختلفة

تصورعلىيعيننامساعدعلممجردعنيزيدلاالماض!،بقايادراسةأى،الدقيق

لنايكشفنفسهالوقتفىولكنه؟التشريعاتفيهاوجدتالتىالحقيقيةالبيئة

عمالأوالقومكبارإدارتهاتولىالتىوالبلداتالأسرفيهاعاشتالتىالبيوتعن

لمجرىكانتالتىوالبواباتالملكيةللبلاطاتمقازااتخذتالتىوالعواصمالملوك

م!ييلمنبهيحتفظونكانواوماتجارتهبمعندهاالتجارويديرالعدلفيها

عنهاتدافعالجيوشكانتالتىالحصونعنلنايكشفأنهكماوموازش.

يقومونالكهنةكانالتىوالمعابدالجنائزيةالطقوسبهاتقامكانتالتىوالجبانات

فلابدإسراثيلبنىلتشريعاتحقيقتافهماأردنافإذاوأخيزا.العبادةشؤونعلىبها

والتىالصغرىوآسياالنهرينوبينصرفىجيرانهمعندبنظيراتهانقارنهاأن

إلاعنهانعرفلاالتىوفلسطينالشامبدويلاتوكذلكالمعلوماتعنهاتتوفر

إسرائيللبنىوكانإسرائيلبنوعاشالأخيرةالدويلاتهذهفبنن.القليلأقل

تاريخهم.عبرمعهاصلات

البدويةالعاداتتركتإذ.البحثهذانتائجتقديمعلىالكتا!هذايقتصر

طويلة؟بمدةكنعانفىاستقرارهمبعدإسراثيلبنىحياةعلىأثارهاالقتلىوالنظام

ثم،الأسرةتشريعاتتليه،للبداوةتمهيديةبدراسةيبدأالكتابفإنلذا

العسكريةالت!ثريعاتالثاقالقسموسيتناول.والسياسيةالمدنيةالت!ثريعات

التوراتية؟الدراساتفىالمتخصصينيستهدفلاالكتابفإنذلكومع.والدينية
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عديذايتضنفهوثممن.المقدسللكتابذكيةقراءةعلىالمساعدةإلىيهدفبل

الخوضتحاشإلىعامذاسىالمؤل!طأنولواقوراتيةافصوصإلىالإشاراتمن

نأكما.فنيةبحواش!الصفحاتوتكديسالتخصصدقيقةمناقشاتأيةفى

منمزيدإلىتحتاجالكتابمجتوىالتىالعباراتأوالاقتراحاتمنالعديد

القابلةايارينى،أوالأدبسواءالص!،النقدمحصلاتعلىوتقومالتمحيص

يمحصأنيودمنأما.القارئثقةكسبإلىنتطلعأنإلايسعناولا.للنقاش

نقرأنونود.المرجعيةالإحالاتفىبغيتهفسيجدالخاصحكصهيبلورل!عباراتنا

نمدأنناولو،موضوعاتمنالكتابيضمهماتناولفىسبقونالمنبهندفىبما

!طيةتختلفحلولأتقدمالسابقةالأعصالمنفالعديدنقدنا،كليعينهبصاالقارئ

بنفسهءويختاريقرأأنوللقارئ.نقدمعما

العهدحقبةأما،القديمالعهدحقبةعلعنوانهتضنهبماالكتابيقتصر

القديمالعهددراسةوفى.الإضافةأوللأيضاحكشواهدإلاإلهانتطرقفلاالجديد

بالجدالمواضعبعضفىالقارئيشعروقدفىعية،م!نةالتشريعاتتحتلنفسه

ومع.المقدسالكتابفىعنهيبحثالذىوالمفائدلىالروسالمصونعنابمصديد

الأسريةفالعادات؟الدينىالمضمونهعمباشرتواصلفىنفسهسيجدفإنهذلك

حتى-القالونبينوالصلةالملكودوروالعبيدالأغبارووضعالجنافزيةوالطقوس

ماوكلدينئا.فكزاتعكس!طها،الحروبشنوأسلوب،الربمعوالعهد-الدنيوى

قدرةالمرءويزدادحمى،كيانالربفكلمةلا؟لالنسبةمهمالمقدسالماضىهذافى

.الإنسانبنىعلىفيهانزلتالتىالفعليةالظروففىسمعهاإذافهمهاكل

5791يونية،القدس



لفيحوا

،كايعفيلم"ء43!3أءثزلميمى4نم/ه3ء+ءضه/،لم.9،417!و.76500-فىة.0598.7."ه-99فى؟732ء"ءلا

اح"++م4،أ5!+اء4ع5ههم5(أ4عاأ(+!ا9لا،ء(أ،1فى،3300.529-.86ا"اد،05539"د95-د؟111194

فىو،259800.54:.55
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مقدعة

وبقاؤهاالبداوة

اتم!ميد

به.0،05نمهأ،4تلد؟زحبسلاله!*تفييعيشوطاقمجهممسنهللىإسرائيلبنو؟ر

لا-5ستر.نهمحبشمطصماتببعض!مجتعفونظنؤالاستقراركشعبفىبدأؤحبز9

.غاشح!(فىع!-(بتمهيدفستهل:ا-.!*صرانقديمايجهدلتشريعاتثرأسةأيةفإلىرزأ

!بتا"ة،!امخياةلمطعرلأ.لمواريثا-إلقديمةعزالعدي!الضوراتيةالوتاثزب؟توبىد

مته؟نتذونثىعتى.اس!.-ازرإبا"تمسبةوقصوكبأفميةطا.!إنلدأ.-هـائيل،

صبفلاجدأللاخفبرالأسمافىمحقؤبعضقب!-مرماحدإتتصنيفهات!.نشواهؤ

شنمثاخبمعلومأت؟خرف5!بدزولدبط.ألسحلاتهذهتأويلىانشديد!لحرصر

انصتغن،صميةأتةهـوضودوجيةثودلم.اتاجاهتيةوألعربعرلصوصرو

س-نسرا!رةس!ىإئيكهـوبنىألعم9"إلمحدهؤلأءفيوئيقةصلةوهناكالمح!ثين.

!اتسهبأنب3حياعر!رث!،!يعيدة؟قدالحجرافية،أوالعرقيةإتتخية

حبة!.ى.لير.أسي.صرالم!بمة.خطى.!ههفىالحدبثةألعصورلىأونجأهديةة

حه41نخأهلإلينةدهـ.فصاصني:لمتعجنهالمض.رشاثمناالحدرمنلابداخري

لجنهض.جوهريةأحتلا!

ه!!كالتاننسبىصغرهاعكالأوبسضألشرؤمنطقةفىحقأنهواطقيقة

عربالضر،)؟يصدقلاأاحدهاعثىيصدؤو!"لبداوة،منمنباينةألماصد،فا



نمطأىقدرةعننتساءلأننا)ولوالآنإل!قائمةالاختلافاتهذهولاتزال.غيره

والبقاء(.الاستمرارصكلىالبداوةأنماطمن

ىأجرداءقفارفىوالترحالالعيشصكلىالقدرةولديهالإبلراسالحقالبدوى)1(

فيقطع.،بوصاتعن.أربعالسنوىالأمطار"مياهمنسوبفيهايقلمناطقفى

المناطقبس!نتذكرصلةلهوليستالكلأ،عنبحثابقطعانهشاسعةمسافات

المستمؤ.

بقوةشتعلاقطعانوالماعزهـوسالأغنامرسعلىالدوىيقتصروقد)3(

؟لإبل.الوعرةبالمراسالاكتفاءعلىلهاقدرةولاالماءإلىتحتاجف!،الاحتمال

منسوبيزارح)حيثالصحراويةشبهبالمنطقةالبدومنافمطهذاويعيمش

أخرإلىمرسمننمجتازهاالتىوالمسافاتوعش!،بوصافتأربعيننايأمطار

لهلابدولكنأحيائا،الأرضمنشاسعةمساحاتيغطىوقد.بالضرورةأقصر

أكبركثيزاصلاتولهبعضها.عنالماءمناهلفيهتتباعدلامسازايتبعأنمن

حوافها.كلمراعيهتقعحيثالمستقرةالمناطقبأهل

صفةعنهتزولالأغنامقطعانجانبإلىالماشيةتربيةفىالراسيش!3إنما)3(

ومع.البيوتوبناءايأرضفلاحةفىويبدأبعينهموضعفىفيستقر.الحق0البدوى

الشتاءمواسمافىقطعانهممعالخيامفىالعيشالجماعةأفرادبعضيواصلذلك

مستقرشبهأوبدوىشبهبأنهالإنسانهذامثلويوصفايلأقل.كلوالربيع

.بالأرضارتباطهمدىحسب

نحتلطة.وأنما!وس!مراحلبالطبعهناكللمجتمعالرئيسةالأنماروهذ.وبين

أرضعاتمتلكقدأوأيضماالأغناممنقطعاتاتمتلكقدالابلترسالتىفالقبيلة
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بملكيةملكيتهمترتبطعبيدبفلاحتهايقومواحاتأوهجرتهامسارأطرافعل

الأرضر.

وأإسرائيلبنىعلىتنطبقلبر،الإبلر!أى،الحقةالبداوةفصفةثممن

التاردغفىمرةلأولونلقاهموالماعزالأغناميرعونأسلافهمف!نقط.أسلافهم

عقدعلىقيودأتضعمسألةوهذهالاستقرارإلىاقحولبدايةفى؟نواح!من

.بالدرسالوصفيةالأنثروبولوجياعلماءتناولهالذىالبدوىمعالمقارنات

معالأغنامتربيةعلىعاشتالتىالقباثلالمحدثونالباحثونهؤلاءدرسكما

أقدمتمثلهالذىالاجتما!النمطنفسالقبائلهذهوتمثل.استقرارهمبدء

هناكلايزالؤلكنأكبربدرجةالمقارنةتصدقوهنا،إسرائيلبنىجماعات

منكانوا-مستقرينوأشباهبدوأشباهوهم-المه،صرونالأغنامفرصكاة؟اختلاف

فىوبدأواالمرا!عنبحثاالمدىالبعيدالزحالعنوتوقفواإبل.رعكاةقبل

وبتلكعاداتهمببعضذاكرتهمفىمجتفظونولكنهمتدرمجية،بصورةالاستقرار

فلا،الذكرياتهذهمثلإسرائيللبنىوليست.المفتوح!الصحراءفىالطليقةالحياة

أيةزمانهمفىهناثيكنلمكما.الحياةمنافمطهذاعرفواأسلافهبمولاهم

كانتبل؟لحياتهمسلوكيةقواعديضعونتجعلهمحقيقية!صحراوية"حضارة

هذهإلىوسنعودوالضوارى.للشياطينوسكتاللمارقينملادأنظرهمفىالصحراء

القديم.للعهد"البدوية"بالمثليعرفلمامناقشتنالدىالنقطة

فىلفترةعاشواأسلافهمأوإسرائيلبنىأنحقيقةهناكتنىالأحوالأىعلى

منمتميزنمطكهذهحياةعنينشأأنالطبيىومنبدوأشباهأوكبدوالصحراء
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لنظماستعمالنايبررماوهو،السلوكياتمنخاصةمجموعةيفرضالمجتصعات

رنة.المفىالتحفضمنبقدروعاداتهمالعرب

تسمحبدرجةصغيرةتكونأنالاحتماعيةالوحدةعلىتفرضوالصحراء

القبيلة.!الوحدةوهذهأمنها،تضمنبدرجةقويةتكونوأنوالترحالبالتنقل

سيلتىأنهفىالثقةلهتتوفرأنلابدالصحراءفىجماعتهعنانفصلإذاوالفرد

إلىالأفرادمنأىيحتاجوقداليها.ينضمأوأرضهايجتازالتىالجصاعاتمنترحيتا

الضيافةعرفجوهروهذا4يقدمهأنفردكلفعلىوبالتالىالعوق،هذامثل

علىسلطةلهامحكصةأوالصحراءفىشرطيةقوةثمةليسوأخيزا.واللجؤوالحماية

عرفأىعليهاالعقابوعنالجريمةعنمسؤولةك!فالجحاعةوبالتالى،القبائل

علىتستحوذالداوةسصاتأوضحو!الثلاثالسسيولوجيةالحقائقهذهافأر

.المقامهذافىاهتمامنا

القبلىالنظام30

القبيلةلا(ت!وش

قبيلةوكلواحد.جدمنتنحدرأنهاتعتقدالعائلاتمنمستقلةجماعةالقبيلة

وليسالحالاتبعضفى...""ابنبعبارةمسبوقاكنيتهأوالجدهذاباس!تسى

وأدومعماليقنسلالمقدسالكتابوفىطا.حصرلاالعربعندوالأمثلةداثتا.

،أخرىناحيةومن"ابن".لفظإضافةدونومؤابوأدومعماليقيسمونومؤاب

يهوذا"،"أبناءو"يهوذا"و"،إسرائيل"بنوو"إسرائيل"منهامسمياتتطالعنا

أحدهصاموضعينفى)عدا"عمون"أبناءمسىدائئايطالعناولكنوهكذا،

وأعائلةبمعنى"تيت"!طمةتطالعناقد"ابن"!طمةمنوبدلأنصتا(.فيهمشكوك

13
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فىالكلمتانهاتانوترد6.يوسف"تيتأومثلأ"إسرائيل"تيتكعبارةفسل،

تشبهظروففىعاشتالتىالآراميةالجماعاتإلىإشارةفىالأشوريةالنصوص

وأياقين)بنو("مازوياق!ين""بيت:الأوائلإسرائيلبنوفيهاعاشالتىتلك

بفترةالاستقراربعدحتىيردانالمسمتينهذينإنبل6؟أدينى"مارو"أدينى"بيت

وخميرى""بيتغمرى:بعدالشماليةالمملكةفىإسائيلبنىإلىإشارةفىطويلة

6.،مارخميرى

مفترضة؟أوحقيقيةأكانتسواءالدمصلةالقبيلةأفرادكافةبينيربطماو؟ن

لعشيرةأبيمالكفيقول.النطاقواسعبمفهوم6"إخوةأنفسهميعتبرونجميغافهم

عشيرةأفراديعتبركلفهو3(.9:)القضاةؤلخئكنمغظئكنمآتاآق"ؤاذكزواأمه:

أتئنمإخؤيئ.أأئئنميهوذا:لشيوخيقولبل93(،03:الأول)صموثيل)إخوته"داود

الذىالجدعنأيضماتراثهاقبيلةول!13(.91:الثاق)صموئيلؤلحيى"غظيى

كانأئاولكنتاريختا،صحيحةدائئاليستالمواريثوهذهمنه.تنحدرأنهاتعتقد

وأنواحددممنقبيلتهأفرادوسائربأنهيؤمنالبدوىأنالمهمةفالحقيقةالأمر

برمتهيتلخصللصحراءالاجتماسفالنظام.قربىصلةالقبائلنحتلفبينالصلة

.الأنسابتسلسلصكلىالتركيزفى

الأنسابهذهنشأةإلىالإسلامصدرفىأدتالتى!الفكرةهذهوكانت

واحد؟جدمنتنحدرقبيلةف!تاول.اءأ+ء؟45فوستنفلدصنفالتىالضخمة

إلا.للكلمةال!ملبالمعنىأخوينكاناجدينمنتنحدرانالمتحالفتانوالقبيلتان

ومصطنعةتعسفيةتصبحمحدودةجماعةعلىصدقتوإنهذهالأنسابسلاسلأن

منجماعةهناك،الأوسطالفراتمنطقةفنىوزمانتا.م!نئاتتبعهامحاولةبمجرد
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بوضوحالاسميدلحيث"،"المتحدونأى"عجيدات"ئدعطالأغنامتر!القبائل

ئدرجأصبحوالاقتصادىالسيالمىالاتحادهذاأنإلا؟الجماعةنشأةكيفيةعلى

أسلافابتداعإلىالعمليةهذهوتؤدىنسب.سلسلةش!علىالح!ينذلكمنذ

الاسمبهذاغرفت(المنشقة)أى6"خزاعةتسىالتىفالقبيلة.بأسمائهميلقبون

علماءحددذلكومع،باليمنالكبيرالشتاتفترةإبانأزدقبيلةعنانشقتلأنها

حيثالفرحلون(،)أى"الخفج"وكذلك.خزاعةأسمؤبهاخاضاجذاطاالأنساب

ذلكومع،الحارثإلماغدوانمن.رخلهمالخطاببنعمرلأنالاسمبهذاشموا

.الحارثبنقيسكنيةالأنسابعلماءعندفالخفج

فمجرد.القبيلةنشأةعلىتساعدقدالجدوحدةجانبإلىأخرىعواملوهناك

بينها.فيماالترابطإلىالعائلاتبمجموعاتيؤدىواحدةمنطقةفىالعيش

الضعيفةالجماعاتمنعددافإنوإلاالأقوىالجيرانيستوعبهاالضعيفةوالعناصر

مواجهةفىالصمودأىاستقلاليتهعلىالحفاظعلىالقدرةلهكيائالتكؤنتترابط

مااإوهوعائلةضمنبالضبنىإماقبيلةويكؤنواأيقماالأفراديندمجوقد.عدوانأى

ولكن.العشيرةرجالكبارأوالشيخبموافقةأوالعتقاء(العبيدمعغالئايحدث

6؟ودفا"اسئاللقبيلةينضمالجديدفالوافدمرعتا،المبدأيظلالحالةهذهفىحتى

وتقولكنفها.فىأسرت!ويرسالقبيلةمنويتزوجله،جذاالقبيلةمجديعترفأى

،أطولوقئاتستغرقالدمجفعمليةبأكملهاعشيرةكانتوإذا"انتشب".إنهالعرب

يقول.القبيلةدممنويغدونالجددالوافدونئدمجحيثواحدةالضتيجةأنإلا

كلية،معهمواتحدمعهموتحالفالحارثبنىإلىزيدبننهد"وانضمالبكرى:

،ا
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وئسبتمغاوعاشواإليهموانتسبوازبيدبنىإلىرتانبنتجرمعشيرةوانضست

واحد".جدإلىمجلفاثها!هاالقبيلة

منجماصكاتفاستوعبتالتغيراتهذهمثلمنإصائيلبنىقباثلئستثنولم

جماعاتإالهموضمواصصمعونسبطمنقيبمنيهوذاسبطفرحبشتى.أصول

الذهواضحةصورةالمقدسالكتابويقدمويرحمئيل.؟لبكعشيرقىمغايرة

حيثإسرائيلبنىاتحا!خارجالأصلفىف!نواال!لبيين.إلىإشاراتهفىالعملية

15941:36:الضكوش14؟14،6:يشوعا؟333:)العددالقنزىتفئةابن؟لب؟ن

حيثقادشفىيقيمونكانواأنمنذإسرائيلببنىاتصالعلىكانواولكنهم3(،

دبهرويرد6(.31:)العددكنعانأرضعلىالتجسسفىليهوذاممثلآ؟لبغين

ينتسبالنهايةوفى6-15(13:14؟)15:يشوعسفرفىالقبيلةهذهفىاندماجهم

الأيام)أخباريهوذابنبيردسبنلحصرونابتايفتةابنويصيريهوذاإلى؟لب

جماعةانفستكما43(،3:الأولالأيام)أخبارليرحمئيلوأخا34(3،9،18:الأول

9(.3:الأولالأيام)أخباريهوذاسبطإلى01(37:الأول)صموثيلأخرىمغايرة

فىسبلالآخرحينمنتحدثكانتمماثلةدمجعملياتهناكأنشكولا

نسقيةعناصربعضيتضمن6سبالاعشر"الاثنىمفهوموأن،الأولىالعصور

الأسباطفعددأىعلى.النسقهذاز!امدىلتحديدسبيللاأنهولومنتظمة

نأعلىالضفاوتهذاويدللآخزنصمنيتفاوتأحياتاأسماؤهابلوترتيبها

عاجلة.بصورةإليهالتوصليتملمالنهايةفىسادالذىالنسق
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وزوالهاوانقلدامهاللمباطالأتحادا()ب

قبائلبينموازيةأمثلةلهنجداتحادايشكلونعشرالاثناإسرائيلبنىأسباطكان

جبهةلتش!تتحدصغيرةقبائلبينائتلافمجردالحالاتبعضفىوكان.العرب

الفراتبأواسط،"المتحدينو"العجيدات"حالةفىكماأقوياءجيرانضدموحدة

حينالانقسامإلىالقبيلةتضطرقدأخرىحالاتوفى.إليهمالإشارةسبقتممن

واحدأصلمنالمنحدرةالجديدةالجماعاتوهذه؟اللازممنأكبرعددهايصبح

تحتفظفإنهاذلكومعاستقلاليتها.درجةفىتتفاوتقدأنهاولومستقلةتصبح

وأ؟طجرةمشتركةأهدافلتحقيقتتحدفحينبينها؟فيماالعاثلىاقضامنبحس

الأنماطهذهتدارسويمكن!طها.أوالجماعاتبعضلهتنقادبزعيمتعترفالحرب

القويينالمتنافسينوشمرعنيزةاتحادىخلالمن-هذاعصرنافىالمجتمعاتمن

عبرترحاطمسنواتإبانمماثلةظروففىإسرائيلبنووعاش.الشامبصحراء

عصرفىالاستقراربعدماإلىاستمرتظروفو!لغزوكنعانوكفاحهمالصحراء

المدنمنعدداوحدتالتىبالاتحاداتسبظاعشرالاثنىفسقويقارن.القضاة

فعلى.كاملةبصورةتصدقلاأهميتهاعلىوالمقارنة.مقدسحرمحولالإغريقية

كيانلسيطرةخاضعينسبظاعشرالاثنايكنلمالإغريقيةالاتحاداتهذهخلاف

دينتاإسرائيلبنىاتحادف!ن.الفعال!السياسيةالسيطرةمنواحدمعيارأوثابت

اتفقواالذىبيهوهالمشتركإيمانهمكانالقرابةحسجانبوإلى؟الأولالمقامفى

؟نواحيثالشابوت،حولالأسباطوحدماهو34()يشوعاتباعهعلىجميغا

.الكبرىبالأعيادللاحتفالمجتمعون
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مواصلةتحتمللابحيثالدومنجماعةتعداديزدادفحينأخرىناحيةومن

استقلالفىمنهماكلتعيشجماعتينإلىتنقسمفقدواحدةمراجعلىمغاالعيش

ولكن5-13(.13:)التكوشولوطأبرامافزاقسببهذاو؟ن.الأخرىعنتام

الأربعةالملوكأيدىفىأسيزالوطوقعفحين؟قائمةبينهماالقربىأواصرتظل

ا-16(.3ا:4)التكوشلنجدتهأبرامخرج،المنتصرين

94:)التكوينضعقارأوبينفيزداد.الانقراضحدإلىالقبيلةتعداديقلوقد

محلهليحل5-7(9،:35-.34،3:)التكوشلاوىسبطويبيد6(،33:التثنية3-4

وتضمشمعونؤيبيد7(.9،:)التكولى"إسرائيلفى"المتفبرقونالمؤمنينسبط

بعدها(وما3ا:القضاةا-9194:)يشوعسابقعصرفىإليهامنهمتبتىمنيهوذا

تعودقدوالتى33()التثنيةموسىبهابوركالتى6"البركاتضمندبهرلهيعدولم

داود.حكمعلىسابقعهدإلى

فيهـاالحكمونظالمالقبيلةتثظيم)ب(

صلاتعلىيقومداخلىتنظيملهابذاتهاقائمةوحدةتمثلكانتوإنالقبيلةإن

بدرجةالعربالبدوعندوأسماؤهاالفرعيةالتقسيماتهذهحدودوتتذبذب.الدم

حدإلىواسعمعنىذومفهوموهو،بالطبع()الأهلالعائلةالأساسيةواليرحدةما.

منبطئاأى"حامولة"،أو""عشيرةيش!المتقاربةالعائلاتمنعددوكلكبير

يعبرانلفظانوهما6،"حئأو"بطن"باسممضىفيمائعرفالقبيلةوكانت.قبيلة

القبيلة.عليهاتقومالتىالدمؤحدةعن

العائلةهو(الأب)تيت؟ب""بيتف!نتماتا؟مشابهتنظيمإسرائيللبنىو؟ن

المتزوجينوالأبناءالمتزوجينغيروأطفالهمزوجاتهأووزوجتهالأبوتشمل
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)مشباحا(.عشيرةيش!العائلاتمنعددكلوكان.وخدمهموأطفالهمبزوجاتهم

بالأعيادللاحتفالدوفاأفرادهاويلتتىواحدم!نفىعادةالعشيرةوتعيش

عبءتتحملالعشيرةوكانت93(.03،6:الأول)صوئيلالأضاحىوولاثمالدينية

الحربأوقاتوفى)زيينيم(،صكائلاتهاشيوخيحكمهاعشيرةكلوكانت.الدمثأر

)8:القضاةسفرويفزققاثد.رأسهمعلىرجلألفمننظرئاتتكونبفرقةئمد

تطالعنا.،-43()36:التكوشسفروفى"شيوخها".وسكوت"رؤساء"بين14(

مشتقةتكونقد!طمةو!اتوف"عليهمئطلقكانممنأدومعشائربرؤساءقائمة

قبيلةتش!كانت-مشياحوت-العشائرمنمجموعةوكل)ألف(."إييف"من

وصولجانالقائدعصاأيقماويعنيانواحدلمعنىلفظانوهما("قظةأو)"لثمبط"

واحد.لرئيسبالطاعةيدينون؟نوامنكلتضمالقبيلةكانتوهكذاالئلك.

واضخانراه"يثمبط"و"مشباحا"وآب""بيتالثلاثنلكلماتالهرىوالترتيب

علىللدلالةيردقدالثلاثالكلماتمن*أنإلا14-18(.)7:يشوعسفرفى

يردكماالعبرى.النصفى13()03:والقضاة18()،:العددسفرىفىكماالآخر

سائرمعواحدمستوىعلىدبورةنشيدفىإفرايممنعشيرتانوهماتكيروجلعاد

ا-17(.54:)القضاةالقباثل

عاثلاتها.رجالكبارمعبالتشاوريت!رفشيخيحكمهاالعربعندوالقبيلة

البكرللابندائتاتورثلاولكنهاواحدةصكائلةفىعامةبصفةالسلطةهذهوتظل

نأشيخهممنويتوقعونوسماتهاللشخصيةكبيزااعتبازايولونالعربلأن

والثراء....والنبلوالشجاعةبالحكمةيتصف
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واللقبالقبيلةلشيخالمقابلهويةنعرفأنالصعبفمنإسرائيلبنىعندأما

الاثنىالأسباطرؤساءعلىيطلقكانالذىالاسموهو"النسىء"كانربماله.الذى

أثوفيزءوشأتائهنم.أشتاط"زؤشاةوكانوا3(7:)العددالصحراءحقبةفىعمثر

)التكوين:إسماعيلبنىرؤساءتعنىنفسهاوالكلمةالخ(.1،16:)العددإشزائيلأ

هنا)يتضحسبالاعشرلاثنىنسيئاعشراثناإسماعيللبنىوكان16(،17043:35:

سفرىفىمديانرؤساءإلىإشارةفىتردنفسهاوالكلمة(.إسرائيلبنىمعالضقابل

الضصوصهذهأنبدعوىالبعضيعزضوقد31(.)13:ويشوع18()35:العدد

سفرفىأيقعاتردالكلمةوأنجميغا،أحدثهايعتبرالذىالكهنوقالتراثإلىتنتى

الخروج34،3:)التكوشقدمهافىشكلانصوصفىكذللثتردأنهاإلا؟حزقيال

إسرائيل،بنىاتحادلدىقبيلةنائبتعنىالكلمةأنإلىالبعضذهبكما73(.33:

إليهاأشرناالتىالفقراتفىيتضحلاماوهودينتامعنىعليهايضنىهذالكن

أش!لمنش!يحكمهو؟نوجودالتنظيمهذالمثللوكانأخرىناحيةومنلتونا.

لماللفظأنإلىالإشارةينبىذلكومع.بالطبعرؤساؤهافيهالقبائليمثلالمجالس

كياناتزعماءإلىإشارةفىأيضااستعملبلالقبيلةرئيسصكلىاستصالهيقت!ر

نفسه.الواسعالمعنىبهذا6"شيخلفظالعربوتداولحجما.أصغر

والغاراتالحروب:القبيلةارض)ء(

عموقا،خاصةملكيةفيهاالمزروعةالأراضوكانتبها؟المعزفأرضهاقبيلةل!

الجماصكاتوكانتالحالاتبعضفىمحددةالحدودو؟نتمشاغا.ف!نتالمراسأما

فىالحصبالعاليةالمناطقفىجنبإلىجنتاأحياتاتعيشنحتلفةقبائلإلىالمنتمية

التىالقبيلةأنإلالها.التابعةالقبائلبينوديةعلاقاتهناككانتإذاماحالة
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منبنوعوتطالبشروظاتفرضأنحقهامنكانالملكيةحقفىالأولويةطاكانت

الرمم!.فىالحقمقابلفىالرسوم

لا،النزاعاتنشوبعلىيساعدأمزاالشأنهذافىمحددغرفوجودعدمكان

يعرفأنالصحراءس!نمنكلعلىف!ن.والخزاناتالآباراستغلالحولسيما

لآخرحينمنينشبالنزاعكانولكنبعينها؟جماعةتملكهماءمنهلكلأن

ورعاةأبراممواشىفرعاة؟شائعةالنزاعاتهذهوكانت.الرعاةبينالملكيةحقحول

ماءبئريغتصبونأبيمالكوعبيد7(؟13:)التكوينيتخاصمونلوطمواخم!

التىالآبارفىمجقوقهالتصسكإسحقويحاول53(؟13:)التكوينأبرامحفرها

ا-33(.369:)اقكوينوبئرسبعجراربينبنفسهحفرها

لمإذاالحربإلىتؤدىوالمناهلوالمراسالهجرةدروبحولالمئازعاتو؟نت

الشيخفيتخذلتونا.إليهاأشرناالتىالتوراتيةالأمثلةفىكماوديةبصورةتخل

إلا؟المحاربينبينالغن!ائمئقتسمأنوالقاعدةله.ينصاعواأنال!فةوعلىالقرار

فيمائركلكنهاغئنم،مابربمأصلأمجددخاصنصيبفىالحقله؟نالشيخأن

بالتساوىتقسمداود!رفىإسرائيلبنىلدىالغنائمو؟نت.الشيخلرغبةبعد

03:الأول)صحوئيلللشيخمجصةوئحتف!،المؤخرةفىظلواومنالمحاربننبين

إلى35-.3()31:العددبسفروردماحسبالعرفهذاتاريغويرجع03-35(.

واللاويين.ليهوهتقدمةتعدالشيخحصةكانتحيثالصحراءحقبة

؟نتكمابها.انصةالحربصيحةأووهتافهارايتهاعربيةقبيلةل!و؟نت

باسمبعدفيماوغرف"غطفة"،يسىمزيئاهودتجاالمعركةإلىتصحبقبيلةكل

تقبعف!نتالماصفىأماخالحائحملهذهأيامنافىوالهودج"ر"،"أبوأو""يركب
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هتافهمإسرائيللبنىو؟ن.القتالعلىالرجاللتحثالقبيلةفتياتأجملداخلهفى

ة7القضأة6.5،03:يشوع"6؟9:31؟5،.ا:)العدد""تئروآهباسمئعرفو؟نأيقما

03:الأرلوصموئيل3؟4:3!،1:وعاموس53؟17،03:الأولصموئيل31-03؟

)صموثيلالعهدتابوتطقوسمنجزءاالهتافهذاو؟نالخ(.1،14،61:صفنيا

ويذكرنا؟الواقيةإسرائيلبنىتعويذة؟نالذى15(6:الثاقصموثيل5؟4؟الأول

المقدسباالودج11(ا:االثافىصموئيل5؟4:الأول)صموئيلالمعركةفىوجوده

راياتتحتنحيمفىالصحراءفىتحتشدالقبائل؟نتأيقماوربما.العربعند

3:3(.)العدد"جموث"تسى

الرسولكرايةموحدةرايةتتخذانكانتااتحادلتشكيلقبيلتانتنضموعندما

بتابوتآخرتشابهوجهيطالعناوهنا.والمدينةمكةعلىترفرفكانتالتى)ص(

بعدموسىأقامهالذىالهي!علىأطلقالذىرايتى()يهوه"يمئى"يهوهواسمالعهد

51(.71:)الخروجالعمالقة!كلىانتصاره

"رياضةإنهاوالفرارالنهببل،القتلليسفهدفهاالحربعنتختلفوالإغارة

وكانت،الأصيلةوالجيادالهجنلإبلالاستعانةتشملوكانتالصحراء؟فى"الملوك

عندهمنجدماوأقرب،إسرائيلبنىعنديعرفلمماوهو؟صارمةقواعدالا

الجماليركبونالمغيرونوكان؟القضاةعصرفىالم!ثرق""بنىوالمديانيينغارات

النقبعلىكاودحملاتإلىالإشارةيمكنأضيقنطاقوعلى3-6(.6:)القضاة

1(.8-ا73:الأول)صموئيلالفلسطينيينمعإقامتهإبان

1؟



والحمايةالضيافةغرف3.

ا!رورةهذهأنإلاالصحراء؟فىالحياةضروراتمنالضيافةأندبهرناأنسبق

شرفنيلعلىالناسويتسابق،قدسيةفللضيف.رفيعةقيمةالبدوعندأضحت

نأللغريبويمكن.القبيلةلشيخعموقائترككانالشرفهذاأنإلا،إكرامه

منتتفاوتلمدةالحمايةحقلهرحيلهوبعد،أيامثلاثةلمدةالضيافةهذهمنيفيد

قبائلولدى6،معدتهطيمهالذىالملحيغادر"حتىاالعضفلدى؟لأخرىقبيلة

ميل.مئةمدىوعلىأخرأياملثلاثةبالشامروالةكقبيلةكبرى

ممرافىافلاثة"الرجال"أبرامفيستقبل.القديمالعهدفىوردبماهذايذكرنا

)التكونأبرامبخادمللترحيبلابانوئهرعا-8(،81:)التكوشحازااستقبالأ

الضيافة(كرميبلغهأنيمكنالذىالحدتبينانقصتانوهناك83-33(.3،:

ا-8(،19:)اقكونبسدوملوطبيتإلىجاءااللذ-شالمتكينقصةإحداهما

لوطمنف!61-43(.19:)القضاةتجبعةفىوقعتالتىالجريمةقصةوالأخرك!

معلنوالسبب،ضيفهحمايةسبيلفىابنتهبشرفللتضحيةمستعدجبعةوشيخ

؟198:)التكوينسقنى"ظلتحت"دخلالضيفأنوهوألا؟الحالتين!طتافى

33(.19:القضاة

المجتمعاتمنافمطهذافنىواللجوء.للحمايةعرقاالدوحياةأفرزتكما

الأفرادأحدئبذفإذالذا.قبيلةإلىمنتمغيرمنعزلأيعيشأنالفردعلىيستحيل

بملءعنهارحلأو،اقترفهجسيماعتداءأوقتلجريمةعلىعقائاقبيلتهمن

الجديدةالقبيلةوفى.أخرىقبيلةحمايةفىيدخلأنلهفلابدما،لسببإرادته

وتتولى.أسلافهمعرففى"جازا"أوالمحدثينالعربعرففى6"دخيلأيصبح
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وتنعكس.الضرورةدعتإنلدمهوالأرأعدائهضدعنهوالدفاعحمايتهالقبيلة

"جار!طمة)توازى"جر6،القديمالعهدتشريعاتمنتشريعينفىالأعرافهذه

والحماية.(العربعند

الدلموثأرالقتلىالتضامن،.

بينالضضامنمننوع-مفترضةأوحقيقيةأكانتسواء-الدمصلةعنينشأ

طويلة.بمدةبكنعانالاستقراربعداستمرمتأصلشعوروهو.القبيلةأفراد؟فة

لتشملاللعنةوتمتد!ها.الجماعةعلىيؤثرعارهأوالقبيلةفىالعضوفشرف

5(.03:)الخروججيلرابمحتىالأبناءفىالآباءذنوبالربويفتقد!طه،الجنس

رثيسهابذنب!هاالجماعةئعاقببيناشجاغا،الأبلوكانكلهاالعائلةفتشرف

1(.31:الحاق)صموئيل

تحمىأنالجماعةعلىالمفروضالواجبفىيكونماأوضحاقضامنهذاويبدو

بماولكن"جوئيل"،ادشريعةوراءال!منالالتزاموهو؟والمظلومفيهاالضعيف

.الأسرةتشريعاتضمنفسنتناولهالداوة،حالةعلىيقتصرلاالأمرهذاأن

منأخرىشريعةنواجهوهنا،ثأرالدمإسرائيلبنىعندالجوثيلفروضوأقدس

منبقتللهالثأرمنلابدالقريبفدم.العربعندالثأروهوالصحراءشراخ

بل،الواحدةالجماعةداخليسرىلاالدموثأر.أسرتهأفرادأحدبدمأوسفكه

هذاو؟ندمنا"."أريقالعربوتقول.تنبذهأولتعاقبهلجماعتهالمذنبأمرئترك

تحديدعلىيساعدمداهو؟نالقبيلةأفراد؟فةعلىالأولىالعهودفىيسرىالواجب

بمعناهاالعائلةدائرةعلىفيقت!راللاحقةالعصورفىأما.القبليةالجماعةحدود
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الحأرعنالاستعاضةتتماغتيالاتسلسلةوقوعولتفادىيتجاوزها.ولاالواسمع

.الدمثأرمنموقفهاكانمهمابهاتقبلأنالضحيةأسرةعلىيتحتنممابدية

بوحشيةعنهاالضعبيرويتمإسراثيل.بنىعندقائمةنفسهاالشريعةهذهوكانت

33-،3(:4:)التكوشلاملثنشيدفىقاسية

لجزيزخلآقتفتقإق

يشذفيؤتتئ

أضغافي!تمنغةيقايينئئتقئمإئة

ؤشنجنن"تشنغةيلآتكبزأئا

"علامةمجملوقايينالصحراء.إكبالننىعليهخكمقا-شنسلمنولامك

وتنصدم.ثأرعليهالجماعةانتمائهصكلىتدلعلامةبللعن،وصةليست!

ولاالتمثريع.طذاالاجتما!الأساسعلىصراحة13-6!(4:)الضكوينالقصة

الدمد-شمنفالهدفوقاق.إجراءبل؟تعويضعلىالحصولعلىالأمريقتصر

علىوالجماعةالأفراديقيدرادغايمثلأنمركزىاللاالمجتمعفىسدادهالواجب

السواء.

قتلعلىيوأبفيقدم.كنعانفىالأسبا!استقرتأنبعدسارئاالعرفواستمر

33-33(.3:الحافى)صموئيلأخاهلقتلهثأزا3(ؤ33-337:الحافى)صموئيلأبنير

نأومع.للعدالةنظامبتقديمالثأرهذاحدةلتخفيفيسىفالتشريعذلكومع

ثأرتحظرا-13(91:التثنية9-34؟35:)العدداللجوء.بمدنالخاصةالأعراف

وباستبعادالمتهميدينتمهيدىحكمصدورباشتراطماحدإلىتقيدهاف!،الدم

إسرائيلبنىتمثريعاتتقرلاالبدؤأعرافخلافوعلىالخطأ.القتلحالات

،؟
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يسكنهاالتىالأرضيدنسالمسفوكفالدم:دينىدافعلهأمروهو،المالىالتعويض

31-34(.35:)العددسفكهقنبدمعنهالتكفيرمنولابد،يهوه

ولكن.الواحدةالجماعةداخليسرىلاالدمثأرتمثريعأنإلىأشرناأنوسبق

ننىفلإلغاء4-11(.)14:افافىصموئيلسفرفىواحذااستثناءهناكأنيبدو

قتلولديهاأحدأنالضقؤعيةالمرأةتد!،أمنونقتلعقباختنىالذىأبشالوم

تقتللاحتىيتدخلأنلداودالمرأةوتضرع؟القاتلبدمتطالبعشيرتهاوأنأخاه

للمذنب،عقائااعتبرناهإذامستغرئاالعشيرةحكميبدوولاثأزا.ولدها"الدم"ؤلى

الفقرةهذهفىمستغرئايبدوولا.أسرتهمنللمذنباطردفهوأبشالومننىوكذلك

محدد.غيرعامبمعنىالمقامهذافىوردتولعلها"،الدم"ولىعبارةإلا

إلدرائيللبنىالقتلىللغظالمال!حقالتطور50

البداقالنظامعلىالضوءإلقاءعلىيساعدقدالعربالبدوحياةمنأمثلةإيرادإن

؟ملةصورةيقدملاالمقدسالكتابأنندركأنينبىولكن،إسرائيللبنى

أوبالأسريتعلقإسرائيلبنىآباءعنفيهوردوماجوانبها.بكافةالقتليةللحياة

فىسبطل!المميزةالصورةأنينكرمنهناكوليستقديرأقصىعلىبالعشائر

عنالأشملالحديثضمنوردتوالغزوالصحراءجوبحولتدورالتىالروايات

حيثالقضاةحقبة!دقةبكلتقصيهايمكنالتىوالحقبة6.!ها"إسرائيل

ودش!الحالاتبعضفىحدةعلى؟وتحركاتهاعيشهافىالأسباطأخبارتطالعنا

ف!نفرادىرؤساءفيهاللأسبارويكنلمالتىالحقبةأما.أخرىحالاتفىجما!

تصبحأنذاكبدأت)جمشياحا(العشيرةأنويبدو،السلطةبزماميمسكونالشيوخ

فىأنذاكأخذاكانالقتلىالنظامإنالقولخلاصةاستقرازا.المجتمعوحداتأكثر
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فتحولتمستقزشعبإلىاقحولمقابلسدادهتحتمالذىافمنوهوالضدا!،

انقسامها.تواصلإقليميةجماعةإلىفشيتاشيتاالقبيلة

نأاشت!يأنهالخطاببنعمرعنفيرؤى.الحقيقةفىطبيعتاالتطورهذاكان

بهانزلواالتىالقرىبأسماءالتسىفىبدأوابالعراقاستقرواالذينالعرب

أشباهـمنالبدوبعضيتسىالحالىعصرناوفى.أسلافهمبأسماءواستبدلوها

فىوالغورانيةبلقافىكالبلقانيةالحاليةمواضعهمبأسماءفلسطينفىالمستقرلى

حداد.إلىنسبةمعينمنكالحدادينالأولىمواضعهمبأسماءأوإلخ؟الغوؤ

مناسمهاتتخذجلعاد"قبيلة"أننجد17(5:)القضاةدبورةنشيدفىوكذلك

إسائيل.بنىقبائلسائرأسماءعلىجغرافئامعنىالباحثينبعضويضنىموطنها،

تتضمن33()التثنيةوموسى94()التكوينيعقوببر؟تأنأيقماويلاحظ

.الأسباطاحتلهاالتىالأرضإلىتلميخا

ظلفىالإدارىللنظامنتيجةللتغييرللأسبا!الإقليميةالتحولاتهذهتعرضت

اليرحدةأنإلاينتىالقبائلأىإلىيعرفكانفردكلأنصحيح.المملكة

وبعه.العشيرةكانتالقديمةبعاداتهاواحتفظتباقيةظلتالتىالمجتمعية

وردتالتىالأنسابسلاسلمنالعديدوفىالعشيرةتعنىالقريةالاستقراركانت

.الأسلافبأسماءاسئبدلتالقرىأسماءنجدأخبارالأيامبسفرى

البداوةبقايا6.

المقارناتوظلتباقيةالقديمةالعادأتبعضظلتالجديدةالظروفهذهظلفى

الدمفثأر.طويلةبمدةالاستقراربعدماإلىساريةالعربيةبالبداوةعقدناهاالتى

قط.العشيرةتضامنيزلولمثابتاتشريغاصارولكنهالصحراءشرائعمن
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نمطبقايامنبالعديدالعبريةاللغةفاحتفظت؟العادةمنتحفظاأكثرواللغة

يسمىالبيتظلالمثالسبيلعلىبأجيالالغزوفبعد.الغابرةالحقبةتلكفىالحياة

،9:038؟ا:9)القضاةأيفماالمتداولةاللغةفىبلوحدهالشعرفىلا"خيمة"

إلىؤاجد"ضوالمسرحونالجنودويعود66(.8:الأولالملوك3؟13:الأولصموئيل

وراءالتمردصيحةوكانت17(.18:الثافىصموئيل4،01:الأول)صموئيلخئقييما"

سليمانوفاةوعقبا(03:الافى)صموئيلإشزائيل"تاخيتييماإلىزخل،ضلىداود

ذلكفبعدطويلآ،تبقلمالكلمةهذهفإنأخرىناحيةومن16(.31:الأول)الملوك

قديتيه""إلىأو17(33:الأول)الملوكتيييما""إلىعادرجلكلأننجدبقليل

فىئستعملالبأكر،الصباحفى"الخروجعنوللتعبير36(.33:الأول)الملوك

17:الأولصموئيل9؟91:)القضاة"الأحمالدواب"شدالحرفىمعناهفعلالغالب

التعبيراتهذهوظلتفجزا".الخيام"ضرببمعنىالبدوويتداولهإلخ(؟.3،

العيشهدفهمكانحيثطويلةولمدةبكنعانإسرائيلبنواستقرأنبعدمتداولة

6.تينهوشجرةكرمتهتحترجلركلأمانفى

فىالبداوةحياةمنالمستعارةالمجازيةالضعبيراتاستعمالغلبةملاحظةوينبى

وأ6الخيمةحبل"قطعبعبارةعنهالتعبيريتممثلأفالموت.القديمالعهدأشعار

والخراب13(.38:)أشعياءنفسها"الخيمة"انتقالأو31(4:)أيوب"الظنب"نزع

الأمانأنحينفى03(.ا:)إرمياء"الخيام"خرابو"الأطناب"بتقطعإليهئرمز

33:)أشعياءئقلعلاالتىوالأوتادئقطعلاالتىالأطنابذاتالخيمةفىيتمثل

وأخيزا3(.54:)أشعياءمشدودةبخيمةإيىئرمزعددايزدادالذىوالشعب.3(.

وأيهوهإلىوالإشارةالرعويةالحياةإلىالضمنيةالإشاراتمنمجمىلامافهناك

لا3



ا-6؟33:إرمياءا؟041:أشعياء33،)المزامير"الصالح"الراسبعبارةمسيحه

الخ(.34،حزقيال

للانبياءالبدوى،"الغموذجع7.

منكثيزايبدىلاالتوراتيةالنصوصأقدمفإنالباقيةالسماتهذهمنالرغمعلى

إدانةتعدا-16(ا4:)التكويينقا--شفقصة.البدويةالحياةبنم!الإعجاب

وجههعلىويهيم،هابيلقتلعلىلهعقاتاالصحراءإلىقايينفئطردبرمتها.للبداوة

غنمراسهابيلوكانالصحراء.بدوؤسم!بعلامةؤسمأنبعدالأرضفى

يرسكانأنهيوضحالصأنإلا؟الراويةفىكاملبتعاطفويحظى3(،:)التكوين

علىالعبرانيونالآباءعاشهالذىنفسهالحياةنمطيعيشأنهأىوالماعزالغنم

3(.4:)التكوينمزارغاقايينكانجريمتهارتكابهوقبل.الحقيقيةالصحراءحافة

ن؟ماوهوالموصومينللمارقينملاداتمثلالقصةهذهفىفالصحراءوهكذا

شأنهاطاصحراويةحضارةشيدواالذينالإبلرعاةمنالقباثلنشأةقبلبالفعل

يعرفوها.لمإسرائيلبنىأنإلا

ؤتذؤاجدضؤغل"تذة:إسماعيلقصةفىنفسهاالسلبيةالنغصةهذهوتطالعنا

13(.16:)التكوين6تشكنإخؤييماخيجعن()بعيذاؤأقاتمغتييماؤاجدكل

وإليها11-15(،31:34-33؟13:)أشعياءوالشياطينالضوارىمأوىفالصحراء

16(.)اللاويينالشعببذنوبمحملةالخطيةبذبيحةئدفع

فيلتى.القديمللعهدالبدوى""بافموذجيعرفمايطالعناأخرىناحيةومن

خطيبة؟نتحينالصحراءفىإصائيلصباحقبةإلى،الماضىإلىنظرةالأنبياء

ورغدالراحةمننفورهمويبدون.ا(.3:عاموس5؟13:هوشع3؟3:)إرمياءيهوه

38

http://al-maktabeh.com



العودةفىالخلاصويرونالخ(6،8:ا؟35:)عاموسأيامهمفىالحضرفىالعيش

:3)هوشعذهبتاعصزايعتبرونهاالتىالصحراءحياةإلىالمستقبلفىماوقتفى

01(.13:ا-17؟6

منمجفهامابكلالمستقرةكنعانحضارةتجاهفعلردالمنظورهذاويتضمن

قطعالذىالعصرإلىوحنيئادبهر!يتضمنكماوالدينى.الأخلاقىالضلالنحاطر

نأإلالربها.وفيةإسرائيلكانتحينالصحراءفىإسرائيلمععهذاالربفيه

اللذئبالعهدوالوفاءالدينيةالحياةنقاءبل؟الأمثلافموذجليستنفسهاالبداوة

عنالأنبياءيتحدثوحينالصحراء.فىالماضيةمجياتهاإسرائيلذهنفىارتبطا

أسلافهم،طشهاالتىالبداوةحياةفىلمجدحنيئاهذافليسالصحراءإلىالعودة

مرةهذهالصحراءروحانيةوتطالعناالحضرفىحياتهمفسادمنللهربوسيلةبل

الرهبنةكانتحننفمرانفىالطواثفأشياعبيناليهوديةأيامأواخرفىأخرى

المستقبل.فىلاتزالالمسيحية

الركابيودة80

الواقعفىتطبيقهإلىيسعواأندونيمجدونهالأنبياءكانالذىالأمثلافموذجإن

مستمدةالركابيينبهؤلاءومعرفتنابالر؟بيين.يعرفونالمتشددينمنجماعةطبقته

ركابعائلةأفرادالنبىدعاللشعبحئامثالأيقدمواول!إرمياء.سفرمنأساشا

أمرهمركاببنيونادابجدهمأنبدعوىفرفضوهالنبيذطموقدمالمعبدإلى

ؤلآززعآتززغواؤلآتنتأتئئواؤلآالأتد.إلىتئوكنمؤلآأئئنمخمرآتمثزئوا!لآقائلآ:

غلكثيزةأتامأقخئواأتايكنمضوايختايمفياشكئواتللكنمتكقؤلآكزمآتقيرشوا
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لأح!مالمتوارثةالطاعةهذهييقا".)جيريم(فتغزئونأثئئمائتيالأزص!خيما

35(.)إرمياءيهوه!طمةيطيعونلاالذينلليهوديحتذىكمثالتقذمجدهم

أواخرفىالأنباطعنكاردياجيرومأبداهابملاحظةالفقرةهذهمقارنةويمكن

أشجاريغرسواأوذرةيزرعواألاشرائعهم"منفيها:يقولالميلادقبلالرابمالقرن

عن)نقلأ(الموتعقابهذلكيفعلومنبيوتا؟يشيدواأوالخمريمثربواأوفاكهة

بينجوهرتاتناققمانجدالمتطابقتينالفقرتينهاتينففى040.0(.؟لااالاع؟؟؟لا*ا*كو

بمنأىالعيشالر؟بيونواختار.المستقرةالزراعيةالحياةونمطالبداوةحياةنمط

حيثاستثنائيةظروففىإلاأورشليمفىتواجدلهميسجلولمالحضرحياةعن

11(.35:)إرمياءالكلدانيينمنفرازاإليهالجأوا

فىولكنهم.بالأرضمرتبطينغيربداوةحياةالعاديةالظروففىالركابيونعاش

ترتبطنعرفهاالتىالركابيينأسماءوكافةتهوه،عبادةفىئحيصونكانوانفسهالوقت

ببركتهيهوهويعدهممجتذىكمثالإرمياءويقدمهم3(.35:)إرمياءيهوهباسم

"بيتأوزكاب""قيفهم؟عشيرةفىينتظمونكبدووهم91(.35:)إرمياء

دينى.مشزعيونادابجدهموأيضا.دينيةطائفةيشكلونولكنهم6،زكاب

15-34(.ا:الثاق)الملوكياهوثورةقبدورهلديناركاببنيونادابوئعرف

الكونيهونادابويصطحب،السامرةقتغل""عتدةعلىللقضاءيخرجحيث

مؤمتاعابذاكانيهونادابأنفلابدثممن16(.)فقرةيلزب""غئزيئعلىشاهذا

الحادثةهذهوتساعدنالل!فة.معروقاكانيتزعغلاالذىالمانهأنولابدبيهوه

سفرمنودستدلق.م.،084سنةمجوالىالر؟بيونفيهنشأالذىالتاريختحديدعلى
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بمئتينذلكبعدهذاحياتهمبنمطإيمانهمعلىلايزالونكانواأنهمعلىإرمياء

سنة.وخسين

منجماعةوهموالقينيينالركابيينبينفيربطذلكمنأبعدإلىالبعضويذهب

وسطهمأوإسرائيلبنىأطرافعلىبدويةشبهحياةعاشتإسرائيلىغيرأصل

بنوتعرفومنهم01(4:37-6؟15:الأولصموئيل34؟5:ا؟ا4:ا؟6ا:)القضاة

علىريستدل.الباحثينبعضذهبماحسبمرةلأوليهوهاسمعلىإسرائيل

:3الأولالأيام)أخبارأخبارالأيامبسفرنجصينمنوالقينيينالركابيينبينالصلة

فيهمايردأنالغريبفمنذلكومعنقدتامؤكدينغيرنصانوهما13(.و55:4

الأحوالأحسنفىمنهماوبستدليوناداب.دبهردون"ركاب"بيتأوركابدبهر

بينالربطفىأنسابلسلسلةالقصص!بالجانباستعانالأخباركاتبأنعلى

تقريتا.واحذاحياةنمطعاشتاجماعتين

اعتبارهميبررمالديناوليسإرمياء.بعصربياهووينم!للركابيينتأريخنايبدأ

نأعلىصراحةالقديمالعهدوينص،بداوةحياةإسرائيلبنوفيهاعاشحقبةبقايا

،غابرةأيامبقايامنيكنولمالميلادقبلاقاسعالقرنفىيونادابأسسهحكمهم

رجعية.حركةبل
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الأولالفصل

الأل!رة

العمرائيلبغىعندا!سمرأنمطا.

الضظامفنىالأصة.أنماطمنعددبننالوصفيةالأنروبولوجياعلماءيفزق

ومعها.السلطةهذهوتنتقلالأصرأسالأكبرالأخيكونمثلأالأخوى

عندالمجتمعاتمنالنمطهذاعلىشواهدووجدتأخ.إلىأخمنالممتل!ت

كماقالقديمالعهدفىمنهبقاياهناكإنويقالبأشوروعيلام.والحوريينالحتينن

الفصلفىإليه)سنتطرقأخيهأرملةمنالزواجالأخعلتفرضالذىالت!ثريع

وق34()التكوشدينةأختهملاغتصابيعقوبأبناءانتقاموق(بالزواجالحاص

منوليس34(.)اقكوشرفقةبأختهلزواجهالترتيبقلابانيلعبهالذىالدور

تأثيروجوباحتمالنعترفأنفلابدذلكومعمقنغا،يبدوماالأمثلةهذ.بنن

ولوالأخوىالنسقوجوالأنواستقرنقريم،،زم15طداتكلوحورىأشورى

احتماللاستبعادمجالفلالذا.الأولىالعصورفىالشعب!هذ-شعندكفرضية

رفقة.قصةفىمنهبقايائمةتكونوقد،أخيهبأرملةالأخزواجت!ثريععلىتأثيؤ

المجتمعاتفىشيوظأكزالأسزأنما!أحدبوصفهالأموىابظامو؟ن

السلطةالأمممارسةفىتتعثللاالمجتصعاتمنابمطلهذاالمميؤوالسمة.البدائية

وجماعتهاالأملأشينسبفالطفل.لأمهالطفلنسبفىبلالوجود(نادر)فهذا



.الأمانتماءاتحسبتتحددالإرثحقوقحتى؟الأببانتماءاتصلةذايعدولا

ع+هء!مل!43+،5إ+"ع،4جرايبنروشميتمدرسةإليهذهبتلماوفقاالأموىوالنظام

بالنظامالرعويةالحضارةترتبطحينفىبالزراعةيرتهطالوصفيةالأنثروبولوجيافى

الأبوى.

الثظامأنسميثروبرقسنإليهذهبلماتبغاالباحثينمنعديديرىذلكومع

العهدعاداتبعضأنويرون؟الساميينعندللأسرةالأصلىالضمط؟نالأموى

التكوينسفرففى.إسرائيلبنىعندافظامهذاوجودعلىتدلوقصصهالقديم

غيرأختهالحقيقةفىكانتلأنهاأختهسارةأنعلىبالضكتمأبرامئتهم13()03:

يمكنكانأنه13()13:الحاقصموئيلسفرمنئستشفكما.تزوجالتىالشقيقة

فهما-داودهوواحدأبمنأخوينكاناوإن-لأنهمايتزوجاأنوثامارلأمنون

منأوالأبناحيةمنسواءالشقيقةغيربالأختوالزواج.مختلفتينأمينمن

وعزرا33()37:والتثنية17(9:03؟)18:اللاويينتشريعاتتحرمهأمرالأمناحية

دوقا؟يتبعيكنلمالتشريعهذاأنعلىيدلانالأخيرينالنصينأنإلا11()33:

منإلاتحتسبلاالأصلفىكانتالدمقرابةبأنذلكمنالباحثونهؤلاءويخرج

اللذينيوشاابنىوأنالأمقسميه؟نتالطفلأنيستنتجونكما.الأمخلال

تبناهماأنبعدإلاإسرائيللبنىبانتمائهمائعزفلممصريتينزوجتينمنأنجب

5(.48:)اقكوينيعقوب

لايوسفولدىحولتدورالتىفالفقرة.المطروحةالقضيةيثبتلاالجدلهذا

6(.48:)اقكوينالاالتالةالفقرةمنيتبينكماإليهايعزونهالذىالمعنىتعطى

بالأختالزواجأنسوىشيتايثبتفلاوثامارسارةمنبكلالخاصافصأما
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الطفلتسىالتى!دائئاالأمتكنلمثالثابعد.خزميكنلمالشقيقةغير

93-.3(.38:ا؟17:9ا؟16:5)التكوين

تغادرلاالزواجمننادربنمطأيقماالمقدسالكتابمنابعضيخرجوقد

)القضاةبتمنةشمشونزواجفىكماإليهازوجهاتضمبلعشيرتها،فيهالزوجة

.بالزواجالخاصالفصلفىوسنتناولهأموىنظامبقايامنوهوأيضا14(،

أمرمن؟نمهماولكنمغلفا،كتائافايمثلونالحاريغقبلماإصائيلبنىإن

أقدمع!رمنذأبوية؟نتإسرائيلبقعندالأسرةأنشكفلاالحقبةتلك

الأنسابوسلاسلآب"،)بيتذلكلوصفالمناسبةوالكلمةلنا.المعروفةافضوص

القرابةفىالصلاتوأقربدبهر4للنساءيردماونادزاالأبناحيةمندائتاترد

فىزوجته)تغل()سيد(والزوبم94(.35:اللاوون)انظرالعمومةصلةالبعيدة

أبنائه-علىالمطلقةالسلطةللأبو؟نت.إسرائيلبنىعندللزواجالعادىالنمط

؟نتالأولىالعهودوفى.زوجاتهموعلىمعه-يعيشونكانواإنمنهمالمتزوجننحتى

حينثامارابنهزوجةعلبالموتيهوذافيحكم،والموتالحياةتشملالسلطةهذه

،3(.38:)التكونالسلوكبسؤاتهمت

ا،أبيتو)الأسرة"الم!ن.ووحدةالدمصلةتربطهمممنتتكونالأسرهوكانت

وبنيهزوجتهتشملنوحأسزو؟نت،(.7:)نحميابيت""بناءأسرةوتكوش

)التكوشأجيالثلاثةتضميعقوبأسرةوكانتو7(،!7:)اقكوينوزوجاتهم

والأرامل)جريم(المقيمننوالأغرابالخدمتشملالأسرةوكانت8-36(.46:

)خوتهطردهلقيطوهويفتاحفيظلالأسزةرأسحىفىيعيسمونممنواليتاى

ا-7(.ا:ا)القضاة،أبيهالبيتالانتصاءيدس
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بالمرونةالحديثةاللغاتفى"أسرة"!طفظيتسم)بيت"مصطلحفإنوهكذا

منكبيزاقطاغاأو(إسرائيلبيتأويعقوب)بيت!هالشعبيشملوقد،الشديدة

فيازنيا؟الواسعبمعناهاالقربىصلةيعنىوقديهوذا(.بيتأويوسف)بيتالشعب

ورؤساء3(354:)إرمياءر؟ب""بيتيمثلونوبنوهوإخوته-ر؟بنسلمنوهو-

كبيرةجماعاترؤساءالحالاتبعضفىيمثلونالأيامأخبار؟تمبقوائمفىالأسر

ورؤشاء،3(،04:8،6،01،13:9،9:33؟7،7:،3؟5،15:الأولالأيام)أخبارالعدد

وعمثرشثمانيةبينمامنهمكليرافقعزرابصحبةبابلمنالعائدون)الأس"

ا-14(.8:رجل.)عزراوثلاثمئة

وكانت)يشياحا(.العشيرةتوازىجماعةالأسرةكانتالواسعالمعنىوبهذا

حجمهاحسبأكثرأوواحدةقريةوتشغلواحدةمنطقةفىتتركزالعشيرة

تعيشوقد!ا(،18:)القضاةوأشتأولصرعةفىالدانيين)يشياحا(كعشيرة

وبنيامننبهوذامنالقادمةكالجماعاتواحدةمدينةفىعدة)يشباحوت(عشائر

)أخبارأخبارالأياموكاتب،-8(ا!:)نحميانحميالدىأورشليمإحصاءفىوالواردة

علىأفرادهاوكانمشتركةوواجباتمصالحللعشيرةو؟نت4-9(.9:الأولالأيام

)إخوته"الآخرينيسىمنهمكلف!ن،بينهميوحدالذىالدمبرباطوس

93(.03:الأول)صموئيل

الفصحف!ن.المجتمعقكوحدةدورهاالأسرةلعبتأيقماالدينىالصعيدوعلى

صموئيلأبوو؟ن6،(3-،،13:)الحروجبيتكلفىبهيحتنىأسرتاعيذا

وما3ا:الأول)صموئيلشيلوهالىللحجسنةإلىسنةمن!هاالأسرةيصطحب

بعدها(.
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،،)،جوئيل:الأللمرىالتضامن30

وحمايته.الآخربمساعدةالتزامالواسعالمعنىبهذاالأسرةأفرادمنكلعلىكان

؟الالتزامهذاتطبيقتستد!التىالمناسباتيحددتمثريعإسرائيلبنىلدىوكان

إلاو!خفض""اسقزذ"معناهجذرمنمشتقلفظوهو)ولت(جوئيل(9تشريعوهو

الأخرىالشعوبلدىيوازيهماالتشريعلهذاو؟ناختى(.الأسالمىمعناهأن

إسرائيل.بنىلدىخاصطابمذاكانولكنه)كالعرب(

والمدافعوحاميهامستردهافهووالجماعةالفردمصالجوكجوئيل(9اد؟ن

!ئستزدأ؟نلذينسداداعبذانفسهبيعإلىإسراثيلبنىمنفرداضطرفإذاعنها.

إسرائيلبنىمنفرداضطروإذا47-94(.35:)اللاويينأقربائهأقربأحدقبلمن

وفرضاحقهمنف!ن؟مشترينمنعداهماكلعلىأولويةللولىكانتإرثهبيعإلى

واسئننطاقها.منالأسرةملكيةخررجدونوالحيلولةلنفسهيشتريهأنعليه

حينجوئيل!ا!9صفةلإرمياءف!نت35()35:اللاويينسفرفىالتشريعهذا

بعدها(.وما336:)إرمياءحنمثيلعمهابنمنالحقلاشترى

بقدريتسمفيهاالأرضمشترىأنولوالعادةطذهأخرىصورةراعوثوقصة

بعضفعيىف!نت.أخيهبأرملةالأخزواجفرضمعلتداخلهالتعقيدهن

بوغزف!ن.تنجبلمأرملةراعوثكنتهاو؟نتلبيعهاالفقراضطرهاالممتل!ت

بهأحقأقربقريبهناك؟نولكن03(3:)راعوثوراعوثنعيىمنل!"ولتا"

ماولكنهالأرضيشترىأنالأولالولىلهذايمكنو؟ن4(.13:4؟3:)راعوثمنه

الطفللأنبراعوثوالزواجالأرضبشراءيقضىالذىالمزدوجالفرضليقبلكان
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-،،:)راعوثأرضهويرثالمتوفىللزر!سينسبكانالزيجةهذهمنيولدالذى

9-.ا(.،:)راعوثبراعوثوتزوجالأسرةأرضبوعزفاشترى6(.

القرابةمنمحدداترتيتايتبعكان)جوئيل(الولايةحقأنالقصةهذهمنيتبين

تليهماثمابنهيليهالعمأولآ:التالىافحوعلى9،()35:اللاوفيسفريحدد.

واجبهأداءعنويتنىحقهعنالتنازلللولىيحقكانكما.الأخرىالقرابات

حقههعنتنازلهيعلنفإنه7-8(،:)راعوثنعلهالرجليخلعفحننلوم.دون

نأإلاأخيهبأرملةالأخزواجلتمثريعمماثلةحالة9()35:التثنيةسفرويصور

بقصةطتمثريعهذامقارنةأنويبدو.الزوجأخىإتجردس(الحالةهذهفىالقصد

فىالعشيؤتطبقهاكانتأخيهبأرملةالأخزواجفريضةأنعلىتدلراعوث

الزوج.أخىعلىبعدفيمااقتصرتولكنها،الإرثكاستردادالبداية

نأسبقاولكنالدمثأر)جوئيل(الولىصكلىالمفروضةالالتزاماتأوائلمنو؟ن

طدةإلىترجعجذورهايلأنالقبيلةفظامدرسناضنبالدرسافقطةهذهتناولنا

صحراهـلة.

للمظلومينالمنمكميهؤعلىفيطلق.الدينىالمجالإلىأجوثيل"مصطلحوتحول

05:وإرمياء5*(5!هـ78:)91:والمزامير35()91:أيوبأسفارفىالشعبونحلص

.؟(.957:95،:56،،:43414:،1،ا،:"شعياءأشعياءمنالثاقوالجؤ،3(

الألعحويةالعاداتتطور3.

حياةإلىفاقحول.القتلىافظاممواريثمنالأسريةالروابطهذ.ئباتكان

العاداتعلىتأثروهالهاكاناجتماعيةتغيراتواكبتهالمدنحياةوتطورالاستقرار

ارتفعالماديةالرفاهيةمستوىلأنالذاقبالاكتفاءتتمتعالأسرةنعدفلمالأصية.
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وظلتم!نتهللدمظلتولكن.الأنشطةفىتخصصيةإلىالصناصكاتنمووأدى

الاحتفاظيكنولممصزفىالحال؟نكماابنهإلىالأبمنتتوارثالجرف

بعضأنأيقماشكولاعام.عرفعلىمغالئامثالآإلالاوىسبطأسرفىبالكهانة

35(ا:1نححياا؟44:الأولالأيام)أخباروحداديننجارينمنتتكونكانتالقرى

وأ31(4:الأولالأيام)أخبارالكتانصناعةفىأخرىقرىتخصصتحينفى

!أبأيرأسهاهذهالحرفييناتحاداتو؟نت33(.4:الأولالأيام)أخبارالخزف

بينهمتوحدأوقرابةتربطهمأعضاءهابأنيوحىبمايشباحوت"9تسمىو؟نت

الأقل.علىالأسرةتشبهصلة

رثيسحولعدةأجيالطوالتوحدتالتىالكبرىالأبويةالأسرهذهكافةمن

التىالأعدادمنحدتالمدنفىالمعيشةفظروفوجد.إنالقليلإلايبقلمواحد

صغيرةالحفائرعنهاكشفتالتىفااليوتواحد؟سقفتحتالعيشلهايمكن

أحد؟نوحينالمتزوجينبنيهمنأكثرحولهيلتفأبعننسمحماونادزا.الحجم

ومستهل4(.7؟)نحميابيتا(بنى9إنهيقالكانجديدةأسرةوينشئيتزوجالأبناء

بأنأيوبأبناءيصورحين!رهعنينمأنهإلاأبويةقصةعنعبارةأيوبسفر

!لوكان18(.1،4،13:)أيوبباقناوبالآخربيتفىالولائميحضركانمنهم*

غيرأختهممعداودبهعاشالذىالقصرعنمستقلآبيئاوأبشالومأمنونمن

03(.13،7،8:الثاقثامار)صموئيلالمتزوجة

كبيزايكنلمعددهمأنإلاالأسة،أفرادمنئعتبرونلايزالونالعبيدو؟ن

عاتمفمضىالأتجراء.طبقة!أخرىاجتماعيةطبقةمنهمبدلآظهرتحيث

إلىينقسممجتمعمحلهليحلالبيتسيدمعالخدمفيهيعيشأسريةجماعاتقوامه
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منكلفىاقحولهذاواكتملوفقراء.أثرياء،وعمالعملأصحاب،ورعيةميك

الميلاد.قبلافامنالقرنفىويهوذاإسرائيل

نأالأباستطاعةفىبعدفلم.محدودةغبرآنذاكالأسرةرأسسلطةنعدلم

بيد-الأمأوالأبضدالجرائمفىحتى-الحكموصار؟بالموتابنهعكلىيحكم

حقالعشيرةفىفرلكككانداودعصرفىوحتى3(.18-ا31:)التثنيةالمدينةشيوغ

ا(.4-ا،1:الثاق)صموئيلنفسهالملكعندعشيرتهحكممنالتظلم

الأسزةجماعةعنالحرومفىالفربدأباقضامنالشعورضعففعوهكذا

الملوكسفرفىتطبيقهويتم6!()،3:اقثنيةسفرفىالفرديةالمسؤوليةمبدأريبرز

13-.؟،،1:عزراسفرفىويتطور93-.3()31:إرمياءسفرفىويؤكد6(،)!4:الثاق

علوكانالأقارببننالمتبادلةالمساعدةواجباهملنفسهالوقتوفى.ا-.3(.18:

ولم3(.هـ76:3:إرمياء17،!:)أشعياءواليتاىالأراملعنيدافعواأنالأنبياء

وتامارأيهوقصةفىبدتكماملنرمةأخيهبأرملةالأخزواجفريضةتعد

كانالفريضةهذ.أن5-.1()5؟:التثنيةبسفرالوارالتمثريعويبنن38()التكون

ملنوتث!ريعالشرسالقضاءبظهورفيدتالدمثأرعادةوحتىرفضها.الممكنمن

ا-،3(.91:التثنية9-35،93:)العدداللجؤ
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افافىالفصل

الزوأبم

بواحدةوالزواجالزوجاتتعددا.

حسبأحادتازواخاتمثل31-34(3:البمثر)اقكوينمناثنينأولخلققصةإن

كلاتخذ7(7:التكوينسفرفى)كنوحشيثنسلأباءإنويقال.الربمشيئة

حيثالملعونقاييننسلفىمرةلأولالزوجاتتعددويظهر،واحدةزوجةمنهم

لأصلافقليديةالقصةكانتهكذا91(.4:)التكوينزوجتينلامكيتخذ

.الإنسان

كانتولأنهاساؤ!واحدةزوجةالبدايةفىلإبراهيمكانتعصرالآباءوفى

1-3(.16:)اقكويننفسهاسارةمنطلبعلىبناءهاجربخادمتهاتزوجعاقزا،

وفاةبعدزوىجمازواجهكانلماولكن\(،35:)اقكوينبقطورةإبراهيمتزوجكما

فى)ولكنالشبرعية.زوجتهتصبحأنلقطورةيمكنكانا-3(،33:)التكوينسارة

إبراهيمسرارىعنيتحدثالذى6()35:اقكوينسفرفإن،الرؤيةهذهمقابل

زوجتهمنأنجبالذىوناحوروقطورة.(هاجرإلىيشيركأنهيبدوالجمعبصيغة

عيسوبنلأليفازوكانت03-34(؟33:)اقكوينرؤومة!سريةلهكانتيلكة

ا-13(.ا36:)التكوينمغاوسريةزوجة

ا،



)حوالىحامورابىلتشريعوطبفا.عصرهمعاداتيسايرونذلكفىالآباءوكان

هذاويفقدعاقزاالأولىتكنلمماثانيةزوجةيتخذأنللزوجمجقلام.(ق.0017

سريةيتخذأننفسهللزوجمجقكما.سريةأمةنفسهاالزرجةمنحتهإذاالحق

ولاحقوقمنللزوجةماالايكونلاالسريةأنإلا؟زوجتهمنأنجبوإنحتى

فىشائعةالعاداتهذهوكانتعكاقزا.الأولىتبهنلمماثانيةسريةيتخذأنلهيحق

العاقرالزوجةأنيبدوولكنالميلادقبلعشرالخامسالقرنفىكركوكمنطقة

سرية.زوجهابمنحتلزمكانتفيها

منأبمثرهناكتكنفلمنسبتا؟أحادىالزواجأقيلاخظكلهاالأمثلةهذهفى

تتبعتكنلمالقيودهذهأنتبينأخرىأمثلةهناكأنإلا.واحدةشرعيةزوجة

)التكولىخادمتهامنهماكلووهبتهوراحيل؟ليثةبأختين:تزوجفيعقوبدوقا.

)التكوشالم!نةفىمتساوياتزوجاتثلاثلعيسوو؟نا-9(03:ا-.3؟935:

كانمماصرامةأقلسلوكيةقاعدةاتبعواالآباءأنويبدو(.ا-ه9:36؟38:،3؟36:

الأخيرةفىالقاعدةصارتماسرعانولكننفسهالعصرفىالنهرينبينفىسائذا

التشريعاتمجموعةتفسحالميلادقبلالحانيةالألفيةأواخروفى.مرونةأكثر

يحقف!ن)إسيرتو(؟للحريمأتة!التىوالسريةالزوجةبينوسطام!تاالأشورية

الزوجة.مرتبةإلىترتتىأنالحريملامرأةويمكنالحريممنعددايتخذأنللرجل

ف!ن.والمملكةالقضاةعصرفىإسراثيلبنىعندالقديمةالقيودوتراخت

سفرويقر3(.03-ا8:)القضاةالأقلعلىواحدةوسريةكثيزاث("يشاةلجدعون

أحياتامجتفظونالملوكو؟نشر!كحقبزوجتينالزواجا-17(5)31:التثنية

الحريم.منبعديد
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نأللرجلمجقكانالذىوالسرارىالزوجاتلعددحدودهناكتكنلمأنهيبدو

وثماقللرعيةبأريغالزوجاتعددالضلموديحددطويلةبفترةذلكوبعديتخذ.

أما،للملوكإلاالواقعفىمتاخاالحريماقتناءترفيكنلمولكنللميك.عمثرة

لأبىف!نالأكثرعلىاثنتينأوواحدةبزوجةيقنعواأنعليهمف!نالعوام

الثاقالأيامأخبارسفروفى3(؟1:الأول)صموئيلعاقرإحداهمازوجتانصصوئيل

انتشارنسبةتحديدويصعب.يوآشللملكزوجتينال!هنيهوياداعيختار3()34:

يكنلملعلهولكنأيقما15-17()31:التثنيةبسفريردوالذىبزوجتينالزواج

الزوجاتتعددبينهميندرممنوفلاحيهاالمعاصرةفلسطينبدوبينمنهشيوغاأكثر

بالرجلأحياتاالخاصةالمصلحةوتؤدىبه.الإسلاىالشريعةسماحمنالرغمعلى

الباعثيكونالغالبوفى؟ثانيةخادمةيكتسببذلكفهو،ثانيةزوجةاتخاذإلى

زواجهابسببالهرمسريعةالشرقيةالمرأةأنسيمالاالإنجابكزةفىالرغبة

القديصة.إسرائيلفىشكدوندوزانفسهاالبواعثهذهولعبتالمبكر

فالزوجة.البيتفىالسلمافتقادعلىيساعدمغاالزوجاتهنعددوجودوكان

16:الأولصموئيلسفروفنتة:)حنةضرتهاجانبمنللإذلالتتعرضالعاقر

والزوجة(؟4-ه16:الضكوينسفروهاجر)سارةأقةالأخيرةكانتإنحتىمثلآ(

03:اقكوين:ليئةمنراحيل)كغيرةالإنجابعلىالقادرةضرتهامنتغارالعاقر

هذهإلىالشراسةمنالمزيدالأخرىعلىزوجتيهلإحدىالزوجإيثاريضنىوقدا(.

)التثنيةالتشريعتدخلأنإلى(ها:الأولصموئيل3؟03-ا93:)اقكوينالغيرة

نصيبهممنأكثرعلىالأثيرةالزوجةمنأبنائهحصولدونالحولا-17(315؟
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الضرتينتسمىحيث)العبرية(اللغةعلىأثرهالمو!اهذاوترك.الميراثمنالعادل

13(.37:سيراخ46ا:الأول)صموثيل"متنافستين(

الزواجكانإسرائيلبنىلدىشيوغاالزواجأنماروأكثرأنالواضحفمنأىعلى

لاكاملةالمملكةحقبةتشملالتىوالملوكصموئيلأسفارأنيلاحظومما.بواحدة

بدايةفىصموئيلأبىحالة)عداالعامةفيزوجاتتعددحالةأيةدبهربهايرد

صورةتقدمالتىالحكمةأسفارفىالزوجاتدبهرقعددأىيردلاكما(.الحقبة

إليهالمبثمار11()37:سيراخبسفزالواردالنصعداوفيماعصرها.فىللمجتمع

بهذهوردتالتىالعديدةالفقرأتفإنأوسعبمعنىتفسيره:يمكنوالذىأنقا

واحدةزوجةعلىتقومأسرةإلىتشير!هابيتهافىزوجةعنوتتحدثالأسفار

الذىالصالحةالزوجةورثاءا-،36:سيراخ994:الجامعةا-55941:)الأمثال

ح!يةعنعبارةوهو-طوبتاسفريشيرولا31(.311:الأمثالسفربهيختتم

وأسرةالأبطوبتاأسرة:واحدةزوجةعلىالقائمالأسرةنمطإلىإلا-أسرة

ماثلةالأحادىالزواجهذاوصورة.وسارةالابنطوبياينشئهاالتىوالأسرةراجيل

اختارهاالتىالواحدةالزوجةباعتبارهاإسرائيليقدمونالذينالأنبياءأعينأمام

-6:634-7،،05،1:5:أشعياء3،3:ارمياءبعدها،وما،3:)هؤسعالواحدالرب

النىهذاأنصحيح16(.)حزقيالرمزيةقصةإلىالمجازهذاحزقيالومجيل(ه

-36:إرمياء33:،)حزقيالبأختننبالزواجوأورشليمالسامرةمعيهوهتعامليشئه

والظروفي16بالاصحاحالواردةالرمزيةالقصةبننالتوفيقلمجردهذاأنإلا11(

السياسى.الانقسامعقبسادتالتىالتاريخية
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إللمرائيلبغىعغدالزواجع30

لسلطةتخضعالزوجةكانتأبيهالسلطةتخضعالمتزوجةغيرالمرأة؟نتكما

جنتاالرجلممتل!تضمنالزوجة17(03:)الخروجالعشرالوصاياوتديىجزوجها.

زوجتهسيد!9أى"تغل"ئدسوالزوج.وحمارهوثورهوإمائهخدمهمعجنبإلى

ا:3الأمثال36؟ا:االثاقصموئيل33؟13،3:)الخروجحقلأوبيتعلىكسيادته

عنويعئر33:33(.التثنية3؟03:)الضكوينسيدهاملكالزوجة؟نتإذنإلخ(؟4

1(.13:34؟31:)التثنية"تشئذ"يعنىجذرهفعلوهو"تغلأبالفعلالزواج

تعتبركانتالزوجةأنعلىيدلالمعنىهذا؟نإذاعماالتساؤلينشأوهنا

إسرائيلبنىأنالشاخمنيشتريها؟كانهلأخرىبعبارة؟للزوجفعليةجملكية

الوصفيةالأنزوبولوجياعلماء)أثبتبالشراء(الزواج9مننوغايمارسونكانوا

علىمنهجزءفىيقومهناوالجدل(.أخرىشعوبعندالزواجمنالنوعهذاوجود

أباهماأنتشكوان)حيثوليئةراحيلقصةعلىالآخرالجزوفىالمستعملاللفظ

!طماتعلىرسمتاشرعتامعنىنضنىأنينبىلاولكن15(.31:التكوينباعهما:

هذهالشراءزواجنظريةفأنصارأىعلىغضب.لحظةفىنساءلسانعلىوردت

ئقر،.9ادعادةإلىشىءكلوقبلأولأيستندون

ويرد.الفتاةلأبىبسدادهالخطيبيلتزمالمالمنمبلغا)التهر(إفقرادكان

33:الخروجا؟343:)الشكوينأكثرلامراتثلاثالمقدسالكتابفىاللفظهذا

الفتاةأبىطلبحسبيتفاوتالمبلغهذاوكان35(.18:الأولصموثيلا؟6

33(.18:الأول)صموثيلللأسةالاجتماعيةالحالةوحسب13(34:)اقكوين

المبلغالتمثريعمجددعذراءفتاةاغتصبرجليكونأنبعدالإجبارىالزواجفنى
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المهرأما؟عقوبةكانتهذهأنإلا93(.33:)التثنيةالفضةمنشاقلبخمسين

الذىالمبلغتقريتايوازىشاقلالخمسينمبلغأنكماأقل.كانأنهفلابدالمعتاد

ضمنليصرناشترىاللافىجيزرنسوةمقابلفىالثالثأمينوفيسالفرعوندفعه

موتعنئدفعالذىالتعويضفإن33()31:الحروجبسفروردلماوطبقا.حريمه

ويقدر.عقوبةبمثابةأيقماكانهذالكن،شاقلثلاثينبمبلغمحدداكانخادمة

شاقلبثلاثينالمرأةقيمة(4-ه37:)اللاويينبالنذوربالوفاءالخاصالتشريع

شواقل.بصثرةالصثرينسنتحتوالبنت

زمجتيهفىيعقوبفعلكمابالخذمةالمهردفععنيستعيضأنللخطيبو؟ن

)صموئيللمي!لداودفعلكماإيىتسندمهمةبأداءأوا-.3(935:)الضكوش

13(.ا:القضاة!16ا:5)يشوعكالبلابنةوعثنيئيل35-37(18:الأول

عندالزواجعلىيضنىالفتاةلأسرةيوازيهأوماالمالمنمبلغبدفعالالتزامهذا

مقابلفىللأسرةئدفعثمئايكنلم)فق!االمهرأنإلاالمثراء.مظهرإسرائيلبنى

تشابههمنالرغمعلىالتشريعفىأمرنحتلففهويبدؤكماعنهاكتعويضالمرأة

تكنلمنفسهاالمرأةأنإلاالمرأةعلىحقابهيكتسبالزوجأنصحيح.الظاهرى

كانالاقترانمنأخربنمطالمهرزواجبصقارنةالاختلافويتضح.تباعأوئشترى

سريةجعلهافىيرغبأخرلرجلابنتهيبيعأنللابيمكنف!نفعلئا؟شراءيمثل

لأغيارليسولكنأخرىمرةبيعهايمكنوكانأمةهذهوكانت،لابنهأوله

الوراثةعندلابنتهويردهبالمهرالانتفاعحقللابكانوربما7-11(.31:)الخروج

أبيهمامنوليثةراحيلشكوىيفسرقدماوهوفقرها.إلىزوجهاوفاةأدتإذاأو

15(.اكأ:)التكونأباعهما"أنبعدثمنهما()أكللأنه
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المعاصرين.فلسطينعرببينموجودة)قهر(مماثلباسممماثلةعادةوهناك

إلىقريةمنالمبلغهذاويتفاوت،الفتاةلوالدىالخطيبيدفعهالمالمنمبلغوالمهر

العشيرةخارجمنأمالأقاربمنالفتاةكانتإذاوماالأسرةدخلوحسبقرية

شراءالأمرهذايعتبرونلاوهمغيرها.م!نمنأمنفسهاالقريةمنكانتإذاوما

.العروسلجهازالمبلغمنجزءويخصصالحقيتى.بالمعنى

ولم"يرحاتوأ.باسمئعرفالقديمالبابلالتشريعفىمشابهةعادةهناكوكانت

للفتاةوأحيائاالفتاةلأبىعادةئدفعوكان.للزواجشركلاالحالةهذهفىالمهريكن

منشاقلخسينإلىواحدشاقلمنكبيرةبدرجةيتفاوتالمبلغوكاننفسها.

يعيدهو؟نيبددهأندونبهالانتفاعحقولهالمبلغإدارةيتولىالأبو؟ن.الفضة

!اكانالأشورىالتمثريعوفى.أمهموفاةبعدلأولادهاأوترملتإذاللزوجة

فقدانعنلهاتعويفماإمابلبه،ئ!ثرىثمتايكنولمنفسها.للفتاةئدفعيرحاتوأ9

مشابهةحالةوهناكزوجها.فقدتإذاالزوجةإعانةبهئقصدصداقاأوعذريتها

ممتل!تضمنفيهاالمهراعتبراليهوديةفتلةمستعمرةفىالزواجعقودضمن

لأبيها.ذفعأنهمعالزوجة

"ئقرادعن!يةتختلفالزفافبشاسبةالعربسيقدمهاالتىاطداياو؟نت

للفتاةالمقدمةالهداياف!نت13(.)34:اقكوينسفرفىصريغبينهماوالفارق

أخرجرفقةزواجعلىالموافقةتمتأنفما.خطبتهلقبوطمم!فأةتمثلوأسرتها

لأخيهاالهداياوقدمللفتاةوقدمهاوالثيابالذهبوأنيةالفضةآنيةإبراهيمخادم

53(.34:)التكوينولأمها
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يوزعالعربسأنحامورابىت!ثريعفىفوردالنهرش.بننفىالعادةهذهوغرفت

و؟نأخذا.ماضعفيرداأنعليهماالخطبةفسخاوإذاالعروبروالدىعلىالهدايا

و؟نمقدئا،للعررسئعطىالمالمنهبةالأشورىالتشريعفىهيرحاتو"اد

لأبيها.-هديةويقدمأيضاالحلىلهايقدمالعردس

يصعبأالزواجعندالبروبرتدفعهمهرذلكإلىبالاضافةهناككانوهل

افصوصهذ.أنوالحقيقةالعردس.جانبمنالمهرودفعكهذ.طدةيننالضوفيق

زواجهديةجزرالفرجمونفيقدم،العروشتدفعهالمهريشبهلمادبهرأىتورلا

ساؤمنطوبياتزوجوعندما6!(،9:الأول)الملوكسليمأنتزوجهاعندمالابنتبما

طدةفيتبعسليمانزواجأما31(80:)طوبيالطوبياثروتهنصفأبوهاوهب

سارةكانتولما.أجنبيةأرضفىطوبياقصةتدوربينماالغرففوقوهوالم!س

يمكن؟نإسائيلبنىوعند.الارثمنكسلفةتبدوالهبةهذ.كانتوحيدةابنة

،3:)التكونمثلآعبذايهباهاكأنزواجهاعندلابنتهصاهدايايقدماأنللوالدين

بعدفدمتالأخيؤأنولو18-91(15:ردشومأرضقطعةأو93(،95:93،3(

طداتضمنتتأصبللمالعروب!تدفعهالذىالمهرطدةفإنطمةوبصوؤ.الزواج

زوجهاتعولالتى)المرأة:يقولحيثينكرها3؟()35:سيراخيكادبلاليهود

..والعار،.واللومللغضبتتعرض

ومنتخصهاالتىانممتل!تبعضلابنتهيقدمالأب0ف!نالبابلىالتشريعفىأما

ذنبدونطلقتأوترملت)ذاللزوجةو"لردبهاينتفعأنإلالزوجهامجقولاحقها

مشابهة.بنودايتضمنالأشورىالتشريعويبدوأنجانبها.من
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لعشيرتهوتنضبمزوجهامعقعيشأبويهابيتتغادركانتالمرأةتتزوجوعندما

ولا58-95(34:)التكوينوأمهاأباهارفقةفتتركأولادها.إلهاسينتىالتى

علىلهالمختارةالزوجةتوافقلمماالضهرينبينإلىبالذهابلإسحقإبراهيميسمح

فىالمذكورةالزمجاتبعضفإنذلكومع5-8(.34:)التكوينكنعانإلىتتبعهأن

راحيلتزولتيفبعد.العامةالقاعدةهذهمنكاستثناءاتتبدوالمقدسالكتاب

الروبهلابانيعنفهيهربوعندما؟لابانحميهمععيشهيعقوبيواصلوليئة

وكانت43(.31،36:)التكوينأتنئ(وأولادهما"بناقى(بأنهماومجتجوليئةبراحيل

ابنهاويوطد31(8:)القضاةشكيمفىأسرتهامعالعيشواصلتسريةلجدعون

شمشونيتزوجوعندما1-3(.9:)القضاةأمهبعشيرةجمعتهالتىالصلةأبيمالك

شمشونكانحيثأبويهامععيشهاالمرأةتواصلتمنةمنفلسطينيةبامرأة

.(-3ا:15بعدها؟وما8:ا4لقضاةا)يزورها

أبيها؟بيتفيهالزوجةتغادرلاالاقترانمننوعالزمجاتهذهأنالبعضويرى

علماءويطلق.بعشيرتهصلتهويقطعأسرتهابيتفىمعهاالزوجيقيمبل

حيثسيلانفىلاسمهتبغابيناا"زواجاسمافمطهذاعلىالوصفيةالأنثربولوجيا

سنةعشرةأربعمدةلحميهيعقوبفخدمة.دقيقغيرالتشبيهأنإلا.بحثهمتركز

كانلأنه41(31:)التكوينمعهأخرسنواتستوأقامفقر*9ادمقابل؟نت

ة03)التكوينلابانمععهدعلىكانولأنه43-45(37:)التكوينعيسوثأريخاف

0353:)الضكوينبزوجتيهيعقوبرحيلعلىلاباناعتراضأنوالحقيقة3(.35-ا

سزابهماالروبهإلالهتعنيفهيكنفلم؟الزواجت!ثريعمبعثهيكنلمبعدها(وما

بابنتيهبزواجهانضميعقوبلوكانسيختلف*مهوكان36-38(31:)التكوين
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زواجوقصة.سريةكانتالمرأةأنالنصفيؤكدجدعونحالةفىأما.عشيرتهإلى

فىيستقرلمشمشونأنملاحظةينبىولكنالمقصود،المعنىإلىأقربشمشون

هذهفإنوبذلكعشيرتها،إلىينضمولملزيارتهايأقكانهـبلزوجتهمعتمنة

)بينا".زواجتعدلاأيقماالزمجة

لي!فهو.العربقداىعند)الصديقة"اقئرانجدعونبزيجةأشبهيبدووما

العشيقة.تعنىأالصديقة"وهالعرفحرمهاغراميةعلاقةهومابقدرزواتجا

زواجأنهجيثمنالفلسطينينالعزبعندموجودانمطاتشبهشمشونوزيجة

باسموئعرف-الزرجأمابيتها،سيدةوالمرأة.دائمتعايشبدونولكنحقيتى

إلىالقديمالأشورىالت!ثريعيشيركماالهدايا.ومعهضيقافيأقى-6)جوزئسزب

الزواجمنافومهذاأنتثبتلمولكنأبيهامعالعيشفىفيهاالمرأةتستمرحالة

.الزواجمنخاضانمالايمثلإريبو()يسى

العووساخقيار30

وطدةفيها.تزوجالفتاةكانتالتىالسنعنمعلوماتأيةالمقدسالكتابيوردلا

يبدوأخرىناحيةومن36(.93:)التكونطلميةتكنلمالكبرىالبنتتزويج

طدةو!،مبكرةسنفىيتزوجونكانواأيضاالفت!يانوبالتالىالفتيانأنمؤكذا

ومع.اليومحتىمناطقهمنالعديدقساريةولاتزالقرونمنذبال!ثرقموجودة

فترةيليهالعرشتوليهعنديهوذاملوكمنكلسنطدثيردالملوكسفرىفنىذلك

أنيمكنناالأرقامهذهومن.يخلفهالذى(العادةفى)البكرابنهوسنحكمه

إلاعشزالرابعةفىويوشياوأمونعشرالسادسةسنفىتزوجياكننأننستنتج
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الأحبارحددلاحقةع!روفى.مؤكدة!هاليستأرقامعلىتقومالحساباتأن

.للفتيانعشرةوثلاثللفتياتسنةعشرةباثنتىللزراجالأدفىالسن

زمجةلأيةالترتيبفىللأبوينالقراركانأنمؤكذايبدوالظروفهذهظلفى

زوجةلاختيارعبدهإبراهيمفيرسل.الموضوعفىرأىالفتىأوللفتاةيكنولم

ئسألولم33-53(.)1(،3:)التكونرفقةأشلابانمعالعقدالعبدويعذلإسحق

النهونبن:نصوصببعضبمقارنتهذلكفسرناوإذا)57-58(بعدفيصاإلارأيها

وعندماعليها.الولايةلهكانتأخاهاويأنميتاكانأباهالأنرأيهائسأللمفإنها

31(31:)اقكوينزوجةلإسماعيلهاجراتخذتخيمتهمنهاجرإبراهيمطرد

ابنهقالأبيرشدوقد6(.38:)اقكوينالبكرابنهزواجبزتيبيهوذاوقام

)اقكوينخالهبناتبإحدىللزواجيعقوبإسحقيرسلفمثلأ،زوجته.اختياره

،-6(،3:)اقكوينشكيملابنهزوجةلتصبحدينةيدحمورويطلبا-3(.38:

14:)القضاةأبويهامنيدهايطلبفلسطينيةامرأةغرامفىشمشونيقعوعندما

أبيهنظروجهةاعتبارهفىيأخذالرأىباستقلاليةيتصفساالذىعيسووحتى3-3(.

وكذلك16(15:)يشوعابنتهزواجفىالقرارل!لبويكون8-9(.8؟:)التكوش

يسدىالقديمالعهدختاموفى4،(.18،17،91،31437:35:الأول)صموئيلشاول

طوبياوزواج3!-13(4:)طوبياالزوجةاختيارفىابصحلابنهالأكبرطوبيا

9-13(.!:)طوبياغيابهافىسارةأبوعليهيوافقبسارةالأصغر

المهرخاصةالظروفيناقشانكاناالفتاةوالدىعلىالزواجطلبئعرضأنوما

كنالزواجسنفىالبناتإنالقولخلاصة13(.،3:بعدها؟وما9315:)التكوين

9(.43:)سيراخقلقمنالوميسببنماالعصرذلكفىللأبيسببن
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عرفواإسرائيلفبنو.الخطيبينمشاعرتجاهلتعنىتكنلمالأبفولايةأىعلى

وقد3(14:القضاة4؟34:)التكوينرغبتهعنيعلنفالفتىحب.عنالزواج

34-36:)التكوينأحياتارغبتهضدبل،لأبيهالرجوعدونبنفسهالقراريتخذ

حبفىتقعشاولابنةفمي!لذلكومع،بالمبادرةالفتاةتقومأنالنادرومن35(.

03(.18:الأول)صموثيلداود

؟نواإذمشاعرهمعنوللتعبيرللحبالفرصةلديهمكانتالشبابأنوالحقيقة

يتحدث91()3:افاقبيينالم!سفرأنصخيح.الحريةمنكبيرةبدرجةيحظون

الحقبةإلىيشيرالنصهذاأنإلابيوتهنفىأورشليمفتياتاحتجابعن

تكنفلم.لاحقعصرفىجاءالمرأةحجبأنكمابعينها.حالةوءالىالإغريقية

الأغناميرعينكن.سافراتيخرجنكنبلمحتجبات،القديمةالعصورفىالفتيات

ويلتقطن11(9:الأولصصوثيل13؟34:)الضكوينالماءويخرجن6(93:)التكوين

وكنا(.ة34)التكوينأخرىبيوئاويزرنبعدها(وما33:)راعوثالحصادبقايا

:9الأولصموثيلا؟ا-3ا3:93؟15-ا34:)التكوشحرجدونالرجالإلىيتحدثن

.)11-13

إلاا-3(34:)التكوينأحياتاالفتيانلعنفالفتياتتعرضالحريةهذهوكانت

أكبرمهرالدفعوأنضحممهمنبالزواجللزم؟نعذراءلغوىكانالذىالرجلأن

38-93(.33:التثنيةا؟335:)الخروجيطلقهاأنلهمجقيكنولم

الحياةمنموروثةصكادةو!؟أهلهمنزوجتهالرجليختارأنالعادةوكانت

النهرينبينفىأهلهمنزوجةلإسحقلختارعبدهإبراهيمفيوفد.القبلية

زوجةلنفسهليختارالضهرينبينإلىيعقوبيرسلبدورهوإسحق4(34:)التكوش

"ه
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)القضاةعشيرتهمنزرجتهيخترلمابنهلأنشمشونأبوومجزن91(93:)التكوين

13(.4:)طوبباقبيلتهمنلهزوجةيختاربأنلابنهالنصحطوبيايسدىكما3(،،1:

براحيليعقوبوزواجبرفقةإسحقكزواجشائغاالعمبناتمنالزواجوكان

تكونحيثالفلسطينيينالعرببيناليومشاثعةلاتزالالزمجاتوهذهوليئة.

لأنهسارةليدطويياطلحبرفضيمكنيكنولم.الفتاة.زواجفىالعملابنالأولوية

مويمىأسفارأن-إلا11-؟ا(6،13:7:)طوبيامومىا)شريعةفهذهأقاربها؟أقرب

إلىيشيرإماطوشيابسفرالواردالنصأنولابدكهذا.تشريععلىتحتوىلاالخمسة

الت!ثريعإلى(اأو-اه3،05:)التكوشويعقوبإسحق.بزيجاتالخاصةالروايات

الأسزممتل!تاغترابلتجنبأبائهنعشيرةمنالوريثاتبزواجيقض!الذى

هذ.وكانت13!أ.6:)طوبياالوحيدةراعوئيلابنةفسارة5-9(36:)العدد

منبالزواجالرجلالتزامأساسالدموقرابةبالزواجالحاصةنفسهاالاعتبارات

أخيه.أرملة

غريباتنساءمنبلنحتلفةأسرمنأفرادبننكذلكتعقدالزيجاتو؟نت

بمصريةيوسفوتزوج،3(36:)اقكونحثيتننامرأتننعيسوفتزوجأيضا.

نعيىابقزوجتاو؟نت3(.ا3:)الخروجبمدتنيةموسىوتزوج54(ا:4)التكوين

أراميةوإخرىكالبيةواحدةداودزوجاتبننمنو؟ن4(؟ا:)راعوثموأبيتين

بنتمعكئيرةغريبةإنساةيضمسليمانحريمو؟ن3(3:اباق)صصوثيل

1114:الأول)الملوك6وحثياتوصيدونياتوأدومياتوعمونياتموأبيات:فرعون

وكان3(.ا16:الأول)الملوكالصيدونيةإيزابلمنأخابتزرجكما31(.14:وانظر
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الثافى)صموئيلحثىمنبثمثمتعفتزوجتبأغراب،يتزوجنأيقحاإسرائيلبنىنساء

13-14(.7:الأول)الملوكصورأهلمنبرجلالنخاسحيرامأموتزوجت3(ا:ا

الرعيةبينشائغاصارسياسيةلدواجالملوكعقدهالذىالمختلطالزواجهذا

إسرائيلدمنقاءفسادإلىأدىما6(3:)القضاةبكنعانالاستقراربعدأيضا

بتمثريعتحريمهتمولذا4(11:الأول)الملوكللخطرالدينيةعقيدتهاوعزض

اللاقالنساءالتشريعهذامنواسئثنى3-4(.7:التثنيةا؟ا-3456:)الخروج

إلىترمزطقوسأداءبعديتزوجوهنأنإسراثيللبنىيحلحيثالحربفىئأسرن

بهذهئلتزم؟نماقليلآولكن14(.311:)التثنيةالأصليةبلادهنعنتخليهن

)ملاشالمختلطةالزمجاتعقدالسبىمنالعاثدةالجماعاتوواصلت،المحرمات

تكنلمأنهايبدوحازمةإجراءاتاتخاذإلىونحمياجمزرااضطرما13-11(؟3:

33-37(.01،31:13:نحميا9-.1؟)عزراال!فىبالقدرفعالة

نأيجبلافالمرءمحرئا.القرابةشديدىأفرادبينالزواجكانالأصةإطاروفى

توازىصلةإيجادبغرضتتموالمصاهرة6(ا:8)اللاويين5(جسدبقريب9يقترن

.المحارمزنابتحريمذروتهاالضحريماتهذهوتصل17(.18:)اللاويينالدموحدة

التشريع؟إلىلاحقةإضافاتالآخروبعضها4قديمالتحريماتهذهوبعض

وهناك.اللاويينسفرمنا8بالإصحاحمدرجةللمحرماتالرثيسةوالمجموعة

(187:)اللاويينوابنهاالأموبينوابنتهالأببينالدملوحدةيعزىشر!ماخ

الضثنية9؟18:)اللاويينوأختهالأخوبين01(18:)اللاويينوحفيدتهالأبوبين

)اقكوينالآباءعصرفىمحللآ؟نوالذىالشقيقةغيربالأختوالزواج33(.37:

سفرت!ثريعاتضمنحزم13(13:الافى)صموئيلأيقماداودعصرفىبل13(03:
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أثمرالذىكذلكوعمتهالأخابنبينوالزواج17(؟03:ا؟ا18:)اللاوييناللاوفي

03:ا-13؟3)18:اللاويينسفرفىتحريمهتم95(36:العدد03؟6:)الخروجموسى

وبين8(18:)اللاويننأبيهوزوجةالابنبينالقرابةعلىقائمالزواجوماخ91(.

الحماةوبين36(38:التكوينوانظر0313:ا؟185:)اللاويينابنهوزوجةالحى

وأتزوجهاامرأةوابنةالرجلوبين33(37:التثنيةا؟034:)اللاويينابنتهاوزوج

03(03:،ا؟18:)اللاويينعمهوزوجةالرجلوبين17(18:)اللاويينحفيدتها

بأختننالزواجخرمكما31(.030ا؟186:)اللاويننالأختوزوجالأخزوجةوبين

.يعقوبحالةفىمحللآيبدوقدأنهمع18(18:اللاوفيأ

)31:اللاويينلسفرفطبقا.خاصةلقيوديخضعونالكهنوقىالسلكأعضاءو؟ن

النساءمنالوعننهذينوإلىبطالق.أوبغتاكانتبامرأةالزواجالميحللا7(

تشدداأكثرالقيودوكانت.كاهنأرملةتكنلمماالأرامل33()44:حزقيالأضاف

إسمائيل.بنىمنبعذراءيتزوجأنإلالهمجللاإذ؟الكهنةلكبيربالنسبة

الخطبة،.

رلها،إسرائيلبنوعرفهاصكادةو!ما.بفترةالزفافقبلتعقدبالزواجوعدالخطبة

مرقىعمثرةإحدىالمقدسالكتابفىورد)آزس"هولفظالعبريةفى

وتتسم.الموضوعهذاعنالمعلوماتمنالكثيرالتاريخيةالأسفارتقدملا

بننفىلاسحقؤعدترفقةأنفمع.الغرابةمنبقدرويعقوبإسحقخطبتا

67(،،3:)اقكوشكنعانفىبهلحقتأنبعدإلايتملمالزواجفإنالنهرين

)التكوشلابانمعخاصعهدعلىكانأنهإلا،ليتزوجسنواتسبعيعقوبوانتظر

ؤعدداودف!ن.الوضوحمنبمزيدشاولوابنتىداودقصةوتتسم3(.ا-ا935:
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!ا-91(؟18:الأول)صموئيلغيرهلرجلأعطيتالوقتحانحينولكنميزب،

انتهاءقبلبهافأقىالفلسطينيينمنمئةغقفمقابلفىلداودمي!لوؤعدت

بصجردبسارةطوبياتزوجأخرىناحيةومن36-37(.18:الأول)صموئيلالمهلة

9-16(.7:)طوبياالزواجعقدشروطعلىالاتفاق

عليهاوتترتببهامعزقاعادةكانتالخطبةأنالتشريعيةافصوصمنويتبين

يتزوجهاولمامرأةخطبإذاالرجلفإن7()03:التثنيةلسفرفطبفا.قانونيةنتائج

فيهايتمحالة33-37()33:التثنيةت!ثريعويحدد.للحربالخروجمنيعنىبعد

مدينةفىالجريمةارتكبتفإذاخطيبها.غيررجليدعلىنحطوبةفتاةاغتصاب

فىاغتصبتوإذا؟للغوثطلتاتصرخأنعليها؟نلأنهاأغواهاومنالفتاةئرجم

أحد.يسمعهاولمصرختربماالمرأةلأنوحدهللمغتضبالموتفإنالر!ا

بهاينطقالتىالصيغةمجفظ31()18:الأولصموئيلبسفرالواردالتفسيرولعل

معئناقشالمهرمسألةوكانتالتؤتم"."ئضاهزني:شرعيةالخطبةلتصبحالفتاةأبو

صكادةةالحالوهونقذالوكانبالطبعفوزايؤدىوكان،الخطبةوقتالفتاةأبى

)يرحاتو(المهربدفعتتمف!نتأيضا.الضهرينبينفىالعادةهذهوغرفت

يحقوالزواجالخطبةبينتفصلمافترةهناكو؟نت.قانونيةنتائجعليهاوتزتب

بنودايتضمنالحثىالتمثريعو؟ن.بغرامةولكنفيهافسخهاالطرفينمنلأى

مشابهة.

العرللى50

صرفامدنتاعقذا؟نالنهرينبينفىأوإسرائيلبنىلدىسواءالزواجأنيلاحظ

)"بئهـيتأغفد""افزأةالعروسيسىهلاشأنصحيح.دينىطقسيحددهلا
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هذافىالعهدأنإلا"؟دينىأعهدبمعنىعادةيرد"بريت!لفظو14(3:ملاخى

الاله("عهدالزواجيسئى17()3:سفرالأمثالوفى.الزواجعقدإلاهوماالمقام

وإسرائيل.يهوهبينزواجعقديصير8()16:حزقيالمجازفىسيناءوعهد

هذهنحيناوإذامكتوب!عقدإلىتلمحإليهاالمشارالضصوصهذهتكونوقد

قصةفىإلامكتوبزواجعقدإلىيشيرلاالقديمالعهدأننجدجانتاالإشارات

فتلةمسئعمرةإلىترجعالزواجعقودمنعددأيديناوبين13(.7:)طوبياطوبيا

.عادةصارتالزواجعقودكتابةوكانتالميلاد،قبلالخامسالقرنفىاليهودية

هذهوكانتنخديده.فيصعببدايتهاتاريغأماالروى.الونافىالعصرفىمستقرة

حامورابىتمثريعوينصالنهرينبينمنطقةفىسحيقةعصورفىموجودةالعادة

الطلاقتشريعوتمباطلآ.يعدرسىعقددونيتمالذىالزواجأنعلىصراحة

ألاالمعقولغيرومن8(3:إرمياءا-34،3:)التثنيةالخروجقبلإسرائيلبنىعند

الكتابفىإليهاالإشارةعدمكانوربما.نفسهالوقتفىوجودالزواجلعقوديكون

أكثرلاالمصادفةقبيلمنالمقدس

!5:الزوجبد3كتبتالتىفتلةعقودفىالزواجعندتقالالتىالصيغةوترد

صيغةوثمةشيئا.تقولالمرأةتكنولمالأبد".والىاليوممنذزوجهاوأنازوجتى

أخوهاأنتالآنمن5لطوبيا:سارةأبويقولحيث11()7:طوبيابسفرتردمماثلة

صحراءقعليهالعثورتمالميلادبعدالاقللقرنيرجععقدوفىأ.أختكو!

زوجتىا."ستكوق:التالىالنحوعلىالصيغةنجديهوذا

بيتالعروسدخولالأساسىالطقسو؟ن.بالطبعبهيجةمناسبةالزواجكان

3511:الأنشاد)نشيدتاجرأسهوعلىالعروسبيتإلىيزفالعربسو؟نالعرلس.
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:9الأول)الم!بيينالطربوآلاتبالدفوفحولهمنوأصحابه01(61:أشعياء

61:أشعياءا؟ا-4545:)المزاميرحليهاو؟ملحللهاأب!فىالعروسوتكون93(.

عنهتخلعهلا7(3:6؟4،1:الأنشاد)نشيدنقاتاوجههاعلىتضعكانتأنهاإلا01(

خطيبهارؤيتهالدىبالبرفعلوجههارفقةيفسرتغطيةماوهذا.الزوجغرفةفىإلا

يعقوبزواجفىبليثةراحيلاستبدالعلىلابانوقدرة65(34:)التكوينإسحق

5416:)المزاميرالعربسبيتتدخلالعروسوكانت35(.33-93:)اقكوينالأول

الحببأشكافىيتغنين15(45:)المزاميرصاحباتهاومعها67(34:اقكوينوانظر

)54(المزاميربسفرىأمثلةالأغافىهذهمنوبقيت9(ا:6)إرمياءللعروسينثناة

مجازا.أوحرفئاأفسرناهاسواءالأنشادونشيد

ونقابالزفافوأغافىكالزفةمماثلةعاداتوالشامفلسطينلعربو؟نت

و؟نتأمامهاأحدهميحملهأوسيقاالزفةفىأحياتاتحيلالعروسوكانت.العروس

برقصةالرقصةهذهالبعضويقارن.بالسيفرقصةتؤدىالأحيأنبعضفى

منالفرارتمثلالقبائلبعضفىالعروسوكانتا(.)7:الأفشادنشيدفىشولميث

هذهإنويقال.بالقوةفيهبهايمسكمشهذايمثلأنالعردسعلىويكونعريسها

بنمامينبنىقصةالقديمالعهدفىأمثلتهاومن؟بالغصبالزواجبقايامنالألعاب

طذهوليسا-33(.319:)القضاةشيلوهبكروميرقصنكناللاقوالفتيات

وطردالنحسبتريصثلرمزىعملبالسيففالضلويحقوى.أساسالمقارنات

أما.بالسيفرقضاكانتشولميثرقصةبأنيوحىماثموليس.الخبيثةالأرواح

بالقصة.وردتاستثنائيةظروففىفحدثتشيلوهواقعة
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14(.7:طوبيا.ا؟ا:4القضاة33؟93:)اقكوينكبرىوليمةذلكتلتثم

كانتالظروفأنإلاالعروسأبىبيتفىتقامالحلاثالفقراتهذهفىوالوليمة

الوليمةوكانت3(.33:متى)انظرالعردسببيتتقامأنالقاعدةو؟نت.استثنائية

لأسبوعينتطولوقد13(14:القضاة37؟93:)التكوينأيامسبعةعاد!تستمر

33؟93:)اقكوشالأولىالليلةفىيتمكانالزواجأنإلا7(.03:01؟8:)طوبيا

الزفافليلةعنالمتبقيةالداميةالقماشبقطعةالاحتفاظيتموكان\(.8:طوبيا

بعدمزوجهاعليهاما.تجنىإذادليلأوتؤخذالعروسعذريةتثبت؟نتحيث

فلسطينفىبهامعمولآالساذجةالعادةهذهولاتزال3(.13-ا33:)الضثنيةالعذرية

المسلمة.البلادمنوغيرها

قاوالطلالتبرؤ60

)ؤتجذأن\()34:التثنيةسفربهيقرالذىوالدافع.زوجتهيطلقأنللزوجيحل؟ن

حادجدلدار!رالأحباروفى،الغموضغايةفىعبارةو!لثىء(.غئ!تييقا

السلوكوسىبالزناإلاالمتزمتةشئاىطاثفةتعترففلمالص.هذامعنىحول

مهماسببأىقبولإلىفذهبتتحرزاالأكثرهليلطائفةأما،للطلاقكدافعين

.أخرىلإمرأةالزوجميللمجردأوالطعامط!الزوجةتحسنكألاتفاهته؟نت

...يدكظوعتسئكلم"إن:للزوج36()35:سيراخيقولالعصرذلكقبلوحتى

إ.جسدكعنفاقطعها

!لآئقا:الزواجعقدنقضهيعل!نالزوجف!نيسيزا؟أمزاالطلاقإيقاعكان

العبارةيقولكانفتلةمستعصرةوفى4(.3:)هؤسعزخققا(تمنصتؤأتاافزأيئتنش!ب

:يقولأشوركانوفىزوجتىأ(."أبغض)حرفئازوجتى"أطلق!أناشهود:أمامالتالية
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إسرائيلمنكلفىالزوجعل؟نولكن".الآنمنزوجتى!لسحبأومنها"أتبرأ"أنا

،ا05:أشعياء3؟34،1:)التثنيةأطلاق!كتابيصوغأنوفتلةالهرينوبين

كتابعنالكشفوتم3(.34:)التثنيةبغيرهبالزواجللمرأةتسمح8(3:إرمياء

.المربعاتكهوففىالميلادىافاقالقرنلمطلعتاريخهيرجعطلاق

بعدمزوجتهعلىافزىإذافالزوج.الزوجحقعلىالقيودبعضالتشريعووضع

ماوهو13-91(33:)التثنيةأبذايطلقهاأنلهمجقلابهازواجهعندالعذرية

38-33:)التثنيةاغتصبها؟نبفتاةالزواجعلىأجبرإذاالرجلعلىأيقمايسرى

بطلاقهاأوالثافىالزوجبموتحريتهااستعادتثمبآخرالطالقتزوجتوإذا93(.

وانظر3-4؟34:)التثنيةأخرىمرةيتزوجهاأنالأولللزوجيحقيكنلممنه

ن؟فإذأ3-3()هوشعمرتيننفسهاالزوجةمنهوشعزواجأماا(.3:إرمياء

تتزوجلمف!التمثريع؟هذايحرمهلاأمرفهذاطلقها،أنبعدزوجتهأعادبالفعل

منأولآتزوجتالتىمي!لعلىالتشريعهذاينطبقلاكمابغتا.صارتبلبغيره

03:18-37،الأول)صموئيلداودإلىالنهايةفىوعادتآخرلرجلأعطيتثمداود

يطلقها.لمداودلأن13-16(3:الحاقصموئيل44؟35:

بصعوبةيتسمالذىالحقهذاإسرائيلبنىفىالأزواجممارسةمدىنعلمولا

:9الجامعةا؟15-59:)الأمثالالزوجينبينالوفاءعلىالحكمةأسفارفتثنى.بالغة

بالعهدينىأنالزوجوعلىواحذاكيائاالقرينننمجيلالزواجإنملاخىويقول9(

ا-16(.34:)ملاخىإشزائيل(إتةالزبقاذالظلآقتكزةلأئة9لقرينتهقطعالذى

عيسىلسانعلىالجديدالعهدعصرفىإلاالزواجأبديةإعلاننجدلاأنناإلا
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ئقزفةلآاللةتجغة"قائذىملاخى:اتبعالذىنفسهبالمنطقيستعينوهو.المسيح

ا-9(.ا:319-33؟5:)متىإئشان"

المسيحيةالحقبةمطلعفىحتى.الطلاقتطلبأنطايحليكنفلمالمرأةأما

هذاتصرفهااعئبركستابارلزوجهاطلاقرسالةهيرودأختسالوىأرسلتحين

زوجهاالمرأةتطلقأنإم!نيةيتصورالإنجيلكانوإذا.اليهوديةللشريعةمنافئا

اليهوديةفيلةمستعمرةفنىاليهود.غيرعاداتإلىإشارةفىفهو13(03:)مرقس

وفىزوجها.تطلقأنللمرأةمجلكاناليهودغيرلسيطرةخاضعةكانتالتى

تنتىوثيقةفىالميلادىالثاقالقرنفىالعادةهذهوجودثبتنفسهافلسطين

يهوذا.لصحراء

الصيغةبنطقزوجتهبتطليقللزوجيسمححامورابىتشريعكانالضهرينبينوفى

.الظروفحسبيتفاوتتعويضاطايدفعبأنيلزمه؟نولكنهالمحددةالقانونية

ذنبيثبتقضاقحكمبعدإلاالطلاق!كلىتحصلأنللزوجةمجليكنولم

أما،تعويضدونزوجتهمنيتبرأأنللزوجمجلكانالأشورىالتشريعوفى.الزوج

الزواجعقودفإنذلكومع.الطلاقعلىتحصلأنلهايحليكنفلمالزوجة

فنى؟عسيرةشروظاالزوجعلىتشترطف!تعقيذا،أكثروضععنتبينالأشورية

خاصة.قانونيةبموادمصالحهامجمىأنالزوجةلأبىيحقللزواجالترتيب

أنهاالمرجحفمنالماليةال!ثروطإلىإشارةأيةيتضمنلاالقديمالعهدأنومع

مجللافتلةزواجعقودفنىأيضما.إسراثيلبنىعندالطلاقفىئشترط؟نت

الزوجةوكانت".الطلاق!ثمنيدفعوكانالمهريستردأنزوجتهمنتبرأإذاللزوج
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ممتل!تهاتأخذ؟نتولكنهاأيقما"الطلاق"ثمنلهتدفعزوجهاعنتنفصلالتى

المهزتشملأنيفترضالتىالخاصة

والفجورالزنا70

القتلحرمتىبين18(5:التثنيةا؟034:الصثر)الخروجالوصايافىالزناتحريميرد

ضمنتوضع03()18:اللاويينسفروفىالجارتؤذىالتىالأعمالوضمنوالسرقة

حقفىخطيئةالزنا؟نإذن.الإنسان"تنجس"ف!؟الزواجمجقتقترفالتىالآثام

03()18:اللاوييننصأنإلاالقديمسائرالمثرقفىكماإسرائيلبنىعندالجار

الزنا1(7-ا1:36-13؟إ.3:التكوينسفرقصصوتقدمدينتا،اعتبازايضيف

.الربحقفىخطيثةبوصفه

33:اقثنية03،01:)اللاويين*همائقتلمتزوجةامرأةمعالزناالمرءاقترفوإذا

لأنهابعدها(وما3333:)التثنيةالمتزوجةالمرأةمعاملةالمخطوبةالفتاةوتعامل33(

33)33:التثنيةبنصرخماالموتوعقوبتهمالزوجها.المقزوجةانتماءلخطيبهاتنتى

فحكم.القديمةالعصورفىحرقاالموت؟نوربما04()16:وحزقيالبعدها(وما

تكونأنفىلشكه34(38:)اقكوينحيةبالحرقثامارابنهزوجةعلىيهوذا

شيلةالآخرلابنهونحطوبةعيرابنهأرملةفيهكانتوقتفىلرجلنفسهاأعطت

أخيه.بأرملةالأخزواجتشريعبمتقضى

وفيةغيرامرأةإغواءمنالشبابا-9()الأمثالالأمثالمنمجموعةآخروتحذر

-53:ا؟16-39:)الأمثالآخررجلزوجةأى(غريبة"امرأةهذهوقسىلزوجها.

هذاأنإلا36-37(5:7؟18:5؟)3:الموتالحبهذاوعقوبة37(.33:7؟6:ا؟4
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ولا34()6:المخدوعللزوجيبدوكانتقامفهوالأخلاقىاطلاكيرادف"الموت"

الزنا.علىيبدوكعقاب

18-.3(03:)الأمثالالزناإلىسفرالأمثالفىالأقدمالفقراتتشيرماونادزا

مالهيبددبىوراءيسىومن37(.)33:البغاءمعجنبإلىجنتاتضعهولكنها

يلامفلاالتمثريع.نظرفىجرئايرتكبلاولكنه3(3:31؟93:)الأمثالوقؤته

الوحيدوإثمها-91(؟385:)التكوينبغتاظنهاممنوطزاقضائهعلىمثلأيهوذا

36(.)الضكولن.38:ابنهزوجةتجاهأخيهبأرملةالأخزواجت!ثريعمراعاتهعدم

علىيعاقبلاأنهإلالزوجتهبالوفاءللزوجافصح5-91()5:الأمثالويوجه

له.رفيقةمتزوجةامرأةباتخاذأخررجلحقوقعلىمعتدتاكانإذاإلاخيانته

قاستا؟زنتإذاالزوجةعقابكانحقيةمنبهيتمتعالزوج؟نمانقيضوعلى

"خطئةو!والأوجاريتية،المصريةافصوصبعضفىالعظى("الخطيئةف!

الاستعمالوانظر03،9:)اقكوينسارةمعيقترفهاأنتجرارملككادعظيصة(

33،31،03431:الحروجفىالأوثانعبادةإلىالإشارةفىنفسهاللعبارةالمجازى

نأبوسعهكانولكنعنها،يصفحأنلزوجهايمكنوكان3(.ا17:الثافىصوئيل

37-38؟61:حزقيالا-13؟ا3،5:)هوشعالخزىيستتبععقابهاوكانأيقما،يطلقها

إذاال!هنابنةعلىالحكمعداالمتزوجةالمرأةعنمعلوماتلديناوليست93(.33:

9(.31:)اللاويينحيةبالحرقالبغاءإلىتحولت

اخيهبأرملةالأخزواج8.

دونأحدهموماتمغاالإخوةسكنإذا5-.ا()35:التثنيةبسفروردلتشريعوفقا

الذىالبكروالابنله،زوجةأرملتهمنالأحياءإخوتهأحديتخذذريةلهتكونأن
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هذارفضلهيحقالمتوفىأخاأنإلا.المتوفىيعتبرابنالجديدةالزيجةهذهتثمره

فتخلعنحزتا.عملآيعدهذاأنإلا؟المدينةشيوخأمامرفضهيعلنبأنالالتزام

".أخيهبيتيبنى"لالأنهوجههفىوتبصققدمهعننعلهالأرملة

القديمالعهديتضمنولا".الزوج"أخوأى"ياقي"العبريةفىيسىالتشريعهذا

قصتىفىالتثنيةتشريعمعيتطابقولاتفسيرهيصعبكلاهماعليهمثالينسوى

وراعوث.ثامار

-836:ثامار)اقكوينزوجتهمنطفلآينجبأندونيهبرذابكرعيريموت

نأيريدلاأونانأنإلابالأرملةيتزوجأنأونانأخيهعلىواجئافيصبح7(."

هذهعلىلهوجزاءبثامازاقترانهمجبطفإنهلذاشرغا.ابنهيعدلاطفلأينجب

لابنهثاماريزوجأنيهوذاعلىفأصبح8-.ا(.38:)الضكوينيهوهيميتهالخطيئة

حميهاثامارفتخدع11(؟)38:الواجبهذامنيتهربأنهإلا،شيلةالأصغر

بأرملةالأخزواجواجبتقدمالقديمةالقصةهذها-91(.5)38:فيضاجعها

منالتحلللهيحللاالزوجفأخو،التثنيةقشريعفىمنهوجوتاأشدصورةفىأخيه

وقد34-37(.33:متى)انظربدورهكلالأحياءالإخوةكلإلىوينتقلالواجبهذا

أخيهبأرملةالأخزواجواجبعصركانبقايامنليهوذاثامارمضاجعةتكون

بعضلدىوجدتعادةو!،آخرونأبناءلهيكنلمإنالحىعاتقعلىيقع

سلالةمنالإنجابفىترغبلامرأةيائشاعملأتكونأنوالأرجح.الشعوب

زوجها.

الذىالاستردادوواجبأخيهبأرملةالأخزواجعادةبينراعوثقصةوتربط

من35بالإصحاحالواردالتشريععليهاينطبقولا)جوئيل(.الولىعاتقعلىيقع

6،
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وتشير3(.ا-ااا:)راعوثإخوةالميتلزوجهايكنلمراعوثلأنالتثنيةسفر

:3)راعوثمحددلترتيبطبقاالواجبهذاوانتقالالأقرباءبأحدزواجهاحتمية

تخصمسألةأخيهبأرملةالأخزوإجواجبماكانوسطأو!رإلى13(03:3؟

وتبعاتهاالزمجةنواياكانتحالأيةعلى.الضيقبمعناهاالأسرةلاك!العشيرة

اسم"تخليدمنهاالقصدلأن؟أخيهبأرملةالأخزواجنوعمنزمجةمنهاتجعل

الميتابنيعتبرعنهاالناتجالطفلو؟ن03(3:وانظر.ا؟4،5:)راعوث(الميت

17(.4:وانظر6؟4:)راعوث

بخاصة.إسراثيلبنىجيرانوبينأخرىشعوبعندالعادةهذهيشبهماوهناك

منبعددتخصهاالأشوريةالتشريعاتفإنإليهايشيرلاحامورابىتشريعأنومع

قدهذافإنأطفالبلاالأرملةتكونأنشرطعكلىصراحةتنصلاأنهاومعالبنود.

الزواجمعاملتهاالخطبةتعاملأخرىناحيةهنو!افص.فىفجوةإلىيرجع

بعضوتتضمن.أخاهتتزوجأنلخطيبتهفلابدالخطيبتوفىفإذاال!مل؟

أقلأنهاإلاأخيهبأرملةالأخزواجصكادةإلىإشارةأيضاالحثيةالتشريعات

وهناك،عيلامفىوربمانوزوفىالحريينعندأيضاالعادةهذهوجدتكماتفصيلأ.

أيقما.أوجاريتفىوجودهاصكلىشواهد

االعضواعتبرها.نهايةبلايبدوأخيهبأرملةالأخزواجعادةعنوالحديث-

وجودعلىدليلآآخربعضاعتبرهابينماالأسلافعبادةعادةعلىللإبقاءوسيلة

فالعهد،الأقواملسائربالنسبةالحالكانمهماولكن.الأخسلطةعلىيقوممجتمع

علىالحفاظمنهاالأساسىوالغرضكافئا.يبدووهوالحاص،تفسيرهيقدمالقديم

جح(الأعلىفقط)البكرفالطفلوبالتالى"البيت(أو"الاسم"أوالذكورنسل

65



مجردالعادةهذهتكنولم.الميتابنيعتبر؟نأخيهبأرملةالأخزواجعنالضاتج

الحيلولةفىيتمثلثانوىغرضطاو؟ن.الدمصلاتم!نةعنتعبيربلمشاعز

(5)35:التثنيةسفرفىواضخاالاعتبارهذاويبدو.الأسرةممتل!تاغترابدون

ربطسببويفسرمغاالإخوةيسكنأنأخيهبأرملةالأخزواجفىيشترطحيث

فىنجدهنفسهالدافعوهذا.بالأرملةالزواجبواجبراعوثقصةفىالاستردادحق

-363:)العددالوريثاتبالبناتالخاصالتشريعوفى35()اللاوييناليوبيلتمثريع

.)9

حواشو.

)انظركبيرالأسرةلابانو؟نميتا،بتوئيلف!ن،إضافة05الفقرةفىرفقةأبىدبهربتوئيليعتبرا

.(3353.55،95،لفقراتا
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الشاكالفصل

الأواملى:المرأةوضع

تدعوهوكانت)السيد(؟تغل،9زوجهاتسى؟نتالزوجةأنإلىالإشارةسبقت

فىف!نت\(؟4:عاموس36؟91:القضاةا؟183:اقكوين)السيد،"أدون"أيفما

وتدرج.مليكهالرعيةأفرادأحدأوسيدهاالأمةتخاطبكماتخاطبهالحقيقة

.وعبيدهوأرضهبيتهمعجنبإلىجنتاممتل!تهضمنالرجلزوجةالدثرالوصايا

منهايتبرأأنلزوجهامجقوكان31(.5:التثنية17؟03:)الخروجوحمارهوثورهوإمائه

آباءهمالبناتولازوجهاترثلاوالزوجةالروق؟تطلبأنطايحقيكنلمبينما

لانذزاالمتزوجةالمرأةأوالفتاةنذرتوإذا8(.37:)العددذكروريثثميكنلمما

هذاسحبإذاالنذرويبظلأبوها،أوزوجهاعليهصدقإذاإلاصحيخايعد

4-17(.03:)العددالتصديق

بيعللرجلمجقف!ن.الأقةمستوىعلىالإسرائيلىزوجةتكنلمهذاكلومع

كانإنحتىزوجتهبيعلهيحقيكنلمولكن7(31:)الخروجابنتهحتىأوعبيده

ولكنزوجتهيطلقأنالزوجحقمن؟ن14(.31:)التثنيةالحربفىأسيرةأخذها

كانتالمتزوجةالمرأةأنوالأرجححريتها.إليهايردالذىالضبرؤكتابيحميها؟ن

لهايكنلموإنأبويهامنإلهاالومامهرهامنجزءبملكيةالأقلعلىتحتفظ

15(.1:القضاةا؟159:يشوع)انظرفيهاقصرفحق
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فىوتعملالقطعانتر!وكانت،المرأةعاتقعلىتقعالمنزلةالأعمالكافةكانت

لمالشاقالعملهذافإنذلكومعذلك.وغيرالخيطوتغزلالطعاموتطهوالحقل

تشاركالمرأةكانتالظروفبعضوفىاعتبازا.يكسبهابلم!نتها؟منمجطيكن

،-ه()القضاةكبطلتينوياعيلدبورةإسرائيلفكرمت.العامةالشؤونفى

يستشيرهاالنبيةخلدةوكانت11(؟الثافى)الملوكلسنواتيهوذاعثلياوحكمت

إنقاذعنوإستريهوديتسفراويح!بعدها(؟وما3314:الثاق)الملوكالملكوزراء

.امرأةيدعكالشعب

إذاسيمالااالكرالطفلولادتهابعدتزدادالزوجةم!نةكانتالأسرةإطاروفى

تطلقهاالتىالأسماءتفسيرويلاحظ34؟03:3-ا4:93؟36:)التكوشصبياكان

أطفالهاالاويدينبهازوجهاتعلقفيزدادطفليهما(.علىوراحيلليئةمنكل

إدانتهقدرأمهمحقفىالأبناءأخطاءالتشريعويد-ش.والاحترامبالطاعة

3:37؟18-ا31:التثنية9؟03:اللاويين17؟31:)الخروجأبيهمحقفىأخطاءهم

)انظربالتساوىوالأمبالأبالبرعلى13(03:)الخروجالعشرالوصاياوتحض16(.

03:33؟36:03؟ا:9)الأمثالالأماحترامعلىالحكمةسفراويؤكد3(.91:اللاويين

الحياةحميصيةتتناولالتىالنادرةالفقراتوتدلا-16(.3:سيراخ17؟33:03؟

ؤمعاملتهطاوإصغائهزوجهامجبتحظى؟نتالإسرائيليةالزوجةأنعلىالأسرية

شونموامرأة33-33(4-1،8:الأول)صموئيلمثلآصوئيلكأمله"كنذإياها

هذهأنفىشكمنوماطوبيا.سفرفىالمسنينالزوجننأو8-34(،:الحاق)الملوك

الربأنوردحيثالتكوينلضعالمصادقاانع!شاو؟نت.المعتادةالصورةكانت

إصحاحاتأخرويتغنى34(؟3،18:)التكوشيلتصقوبهاللرجلمعيتاالمرأةخلق
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فخرمحلوتكونأبناؤهاكهايباالتىالصالحةالبيتربةعلىبالثناءسفرالأمثال

3(..ا-ا31:)الأمثالزوجها

منأدفىإسرائيلبنىفىللزوجةوالتشريىالاجتماسالوضع؟نذلكمع

يترتبمابكلالأسرةرأسالزوجةمصر؟نتفنىحوطم.كبرىبلادفىوضعها

وإبرامالقانوفىوالتصرفالامتلاكطايحق؟نبابلوفى.حقوقمنالوضعهذاعلى

زوجها.إرثفىنصيبالا؟نبلالعقود،

بعضاليهوديةللزوجةكانتاليهودغيرسيطبزةوتحتفتل!مستعمرةوفى

نأطايحقكانكما.الطلاقطامجقكانأنهاإلىأشرناأنوسبق.المدنيةالحقوق

اثنتينأسماء)وردتللضرائبتخضع؟نتوبالتالى،الخاصةملكيتهالهاتكون

تبادلصكوكلضابقيتكما(.الضرائبدافعىمنطويلةقائمةضمنامرأةوثلاثين

فيها.أطرافاالنساء؟نتوغيرهاوتبرعات

كانزوجةتنذرهفالنذرالذى.الملاحظاتبعضفيستدسالأراملوضعأما

بأرملةالأخزواجقشريعوبمقتضى.ا(.03:)العددزوجهاموتبعدطاملنرفايظل

لموإذازوجها.عائلةمنجزتاتظلأنأبناءلهاليسالتىللأرملةيحق؟نأخي!

وتقضى9(1:)راعوثالعائلةخارجمنالزواجطايحق؟نأخالميتلأخيهايكن

ا؟ا38:اقكوين8؟ا:)راعوثأبيهاببيتالثافىزواجهاقبلالفاصلةالفترة

الفترةتلكأثناءفىحتىأنهتبينثامارفقصةذلكومع13(.33:اللاويينوانظر

الحدادثوبترتدىالأرملةوكانت،3(.38:)اقكوينعليهاالولايةلحميها؟نت

فترةوطول3(.5:01؟8:يهوديت3؟14:الحافىصموئيلا؟384:)التكوينلفترة
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فعلتكماحدادفىسنواتثلاثمنأكثرقضاءأنإلا،معروفغيرالحداد

4(.8:)يهوديتاستثنائتاأمزايبدويهوديت

أطفالآ،يعلنكنمنخاصة،العادياتالأراملأما.ثريةأرملةيهوديتكانت

الأرملةوانظر1-7؟4:الثافىالملوكا؟8-175:الأول)الملوكلهايرقحالةفىفكن

التمثريعلحمايةيخضعنكنثممنا-4(.31:لوقا41-44؟13:مرقس،الإنجيلفى

المقيم-والغريباليتيممعجنبإلىجنتاالصدقاتتلتىفىبهنويوض!الدينى

3:36؟17-ا18:34؟01:إلتثنية33،31:)الخروجتعولهأسرةلهتعدلممنوهوكل

:اأشعياءفىالضقيضولاحظ3343:إرمياء17؟ا:أشعياءوانظر3،91:لا13-13؟

فىوردماحسبحاميهمنفسهفالرب13(.93:أيوبأيضاوانظر6؟7:إرمياء33؟

9(.)6،ا:المزامير
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الراخ!الفصل

الرطفالى

الأطفالمنالموقف10

عتبةعلىرمانةشقأحيائايتمالحديثةفلسطينفىوالبدوالفلاحينزفاففى

أصدقاؤهم.طميتمنإهاالتىالأطفالكثرةإلىحباتهاوترمز؟الخيمةأوالبيت

الزفاففىالمدعوونوكانئشت!،نعمةالقديمةإسرائيلفىالأطفالكثرةكأنت

رفقةتباركأسرتهامغادرتهاولدىالعدد.كثيرةبأسرةالعروسانيبازكبأنيدعون

وعندما.6(.34:)اقكوينزتؤاتي"أئوفضييرىأخئتا."آتحب:الضاليةبالكلمات

تيتتتتاالفتنرؤ!طيئة"كزاجيلزوجتهتكونأنالدعاءكانبراعوثبوغزيتزوج

تكونبأنوعذاإسحاقبعدهومنإبراهيمويتلتىا-13(.ا4:)راعوثإشزائيل"

هاجرالربويعد4(.17:36؟5:33؟15:)التكوينالسماءكنجومكثيرةذريته

)الأمثال"الشيوخ"تاجفالبنون.ا(.16:)التكوينيحصىلانسلهايكونبأنأيقما

بيدو"كميمقالم3(،138:)المزاميرقائذيك"خؤذالرئئودب"غزوشوالبنون6(،17:

(.3-ها؟37)المزاميرجمئفنم"خغتتةقلأيقدىظوبئالشبيتؤ.4أنتاقكذاتجتايى

منعقاتاأو(ها:الأولصموئيل3؟3:03؟ا:6)اقكوينابتلاءف!نالعقمأما

منهالتبرؤإلىوراحيلوليئةسارةمنكلسعتخزتاأو18(03:)التكوينالرب

9(.3:03،3؟ا:6)الضكوينزوجهامنجاريتهاحملتهالذىالطفلبتبنى
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!لالأولالمقامفىالبنينيريدون؟نواإسرائيلبنىأنتبينالنصوصهذهكل

شأتا؟أقلفكنالبناتأما.الأسلافإرثعلىومجافظواوماطاالأسرةنسليكثروا

بناته.بعددتقاستكنلمااليتقوةفإنثمومن؟يتزوجنحينالأسةيتركنفهن

علىالأسبقيةلهف!نت.الامتيازاتببعضيتمتعالبكركانالبنينبينومن

نصيبعلىيحصل؟نالأبوفاةوبعد33(،43:)التكوينأبيهحياةفىإخوته

ن؟التوأمينحالةوفى.الأسرةرأسويصير17(31:)التثنيةالإرثمنمضاعف

يدأنولو37-03؟34:38-36؟35:)التكوينالبكريعتبرمنهماالؤزيرىمنأول

ن؟لأنه-34:الأولأخبارالأيامانظر-البكرفارصواعئبرأولأ.ظهرتزارح

كبيزاإثمااقترفإذاالبكورةحقيفقدالبكروكانأمه(.رحممنالخروجفىأولهما

وأخبار3-944:وانظر33؟35:)التكوين.المحارمزناإثمباقترافهرأوبينفعلكما

لعقوبالبكورةحقباعحيثعيسوفعلكماعنهيتنازلوقدا(5:الأرلالأيام

جانبمنالمحاباةمنيحميهالتشريعالبكركانأنإلا93-34(.35:)التكوين

15-17(.31:)التثنيةأبيه

العهدفىكثيزايردأمرمحلهلهأصغرأخوإحلالالبكرفاستبعادأىعلى

.أخرىعديدةأمثلةنجدوزارح،وفارصوعيسؤيعقوبنحينافإذا.القديم

الابنوأفرايم؟بنيامينويليهأبيهعندأثيرويوسف؟إسماعيلدونيرثفإسحاق

أبنائه.أصغرلسليمانمملكتهويزكمنهميصطنىإخوتهأصغروداودلمنمئى؟الأثير

وإيثارالبكورة؟حقتناقضعادةعلىكدلائلالأمثلةهذهالبعضيتناولوقد

أبيهإرثالأبناءأصغريرثحيثالشعوببعضعرفتهاعادةالأبناءأصغر

التشريعمناستثناءاتتعد!!رائيلبنىتاريخمنالمستقاةالأمثلةأنإلا.وحقوقه
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)انظرشيخوختهفىلهؤلدلابنأبومحاباةتشريىعرفبينالتوتروتؤكد

القصصهذهأنعلىصراحةالمقدسالكتابينصكما.3(.3:44؟37؟التكوين

تقدمةويرفضهابيلتقدمةيقبلفهو؟تساءللاحكمةالرباختيارأنتؤكد

جميشؤ"ؤآئغفعئاتغفوتو"أختئث(؟4-ه4:)التكوينقايينالأكبرأخيه

واستبعد33(؟35:التكوينوانظر13؟9:روميةإلىبولسرسالة3-3؟ا:)ملاخى

بكرو؟ن15(.3:الأول)الملوكالملكسليمانوآق31(61:الأول)صموئيلداود

33:ا-15؟ا13:)الخروجذلكمنئعنىف!نالإنسانبكرأماقرباتائقذمالقطيع

ذبحوانظر3-035:)اللاويينالأطفالذبحأبغضإسرائيلربلأن03(38:34،

الربلخدمةيكزسوناللاويون؟نذلكمنوبدلأ33(.التكوينفىإسحاق

16-18(.13:8-13؟3:)العددالبمثرأبكارعنكبدائل

الولادة30

حالةفىالمرأةأن16()ا:الخروجسفرفىالغموضمنبقدرتتسمفقرةفىورد

يمثلانكاناالحجرينهذينوأن؟متقاربينحجرينعلىتجلسكانتربماالمخاض

بقاعبعضفىيستعملولايزالالأحبارعصورفىدبهرهوردالذىالولادةمقعد

نإوتقولكبتيهاعلىتلدأنتلهةمنراحيلتطلب3()03:اقكوينوفى.الشرق

فىوأيوب33(؟05:)اقكوينئوشقا"زكتتئغلىؤيذواأيخقماقتمتىنجننقايهيز"أؤلآذ

هذهومن13(.3:)أيوبتتلقياهكبتينوجدأنيندبفيهولدالذىالوملعنه

كلالجلوسوضعفىأحياتاتتمكانتالولادةأنإلىالباحثينبعضذهبالفقرات

معروفةكانتالعادةهذهأنوالحقيقة،القريباتإحدىأوقابلةأخرىامرأةكبتى

التىافصوصأنفالأرجح،أبسطتفسيزاهناكلكن.إسرائيلبنىغيرعند
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فىوالإشارة13(،48:التكوين)انظرالتبنىإلىتشيرويوشاراحيلعنتتحدث

وليدها.ترضعأمكبتىإلى13()3:أيوبسفر

دونيلدنكنإسراثيلبنىنساءأننستنتجأنيمكن19()1:الخروجسفرومن

لاالمعزولالنصهذاأنإلاالوم.وبدوهافلسطينفلاحىبينمجدثكماعناء

)3:سفرالضكوينفىالمرأةعلىكتبتالتىاللعنةمعجنبإلىوضعجنتاإذايصمد

المعروفةالضجربةكانتهذهأؤلآدا(.تلإينبانؤتججختيليئ.أتغاتاكثز!تكثيزا16(:

3:36؟8:31؟13:)أشعياءمجازيةصنورعنالمخاضبآلامالأنبياءيعبرماكثيزا

37:أشعياء،ا؟ا:5الخروجوانظر43؟33:05؟31:33؟34:13؟31:6؟4:إرمياء17؟

قابلةتساعدهاالأموكانت7(.48:والمزامير13،13:هوشع9143:الثافىوالملوك3؟

قابلاتهناككانتأنه15()ا:الخروجويبين38(38:ا؟357:)الضكوش

يحضريكنلمالأبأنإلى3(3:أيوبوانظر15،)03:إرمياءل!لشير.محترفات

.الولادة

نإيقولونالفلسطينيونالفلاحونلايزال-بالملحويدعكئغسلالوليدكان

وكانت8-9(.38:أيوبوانظر16،4:)حزقيالقماطفىوئلف-يقويههذا

31-33؟ا:الأولصموئيل7؟31:)التكوينأمهثدىمنيرضعأنالعامةالقاعدة

أحياتالمرضعةبالوليدئعهدكانولكن37(،7:الحافىبيينالم!31؟3:الأولالملوك

؟44:افاقصموئيلا؟113:العدد7-9؟3:الخروج8؟95:35؟34:)اقكوين

وصرالضهرينبينفىالعادةكانتكما3(ا:االحاقالملوك

03-33(ا:الأولصموئيل)انظراليومعنيتأخركثيزاسنفىئفطمالولدو؟ن

فىالعادةكانتوهكذاالحالثة؟فىفطمطفلإلى37()7:الثاقبيينالم!سفرفيشير
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8(.31:)التكوينإسحقإفطامبمناسبةوالمةوأقيمتأيقما.القديمةبابل

الاللمم30

عادةاسمهتختارالتى!الأموكانت.مباشرةولادتهبعديسئىالوليدكان

لهيختارالأبكانولكن03(ا:الأولصموئيلا؟34:358؟31-93:03:)التكوين

أما18(.35:اليهوينوانظر33؟3:الخروجا؟179:ا؟165:)التكوينأحياتااسمه

فىإلادبهرلهايردفلم-أيامثمانية-بعدالختانبعدماإلىالتسميةتأجيلعادة

31(.95:3؟ا:الوقاالجديدعصورالعهد

فتسميةشىء،جوهرإلىالشرقأرجاءفىالقديمةالشعوبلدىالاسميشير

سمحعندماالأرضيةالجنةفنى.عليهالسيطرةإلىوبالتالىمعرفتهإلىتؤدىالشىء

تحتلوضعهارمزاذلككان19-.3(3:)الضكوينالحيواناتبتسميةل!نسانالرب

شخصاسمومعرفة83(.ا:الضكوشفىالموازيةالقصة)انظرالإنسانسيطرة

الخفيةوالأسماءالقديمةالشعوبعندالمحرمات)أسماءإيذائهعلىالقدرةمعناها

33،31:الخروج:باسمهالربعرفهالذى)كموسىإليهالإحسانأوا!ريين(عند

31-اه،3:)الخروجلإالهالحقيتىالاسميعرفأنللعابدالمهممنكانلذا7(.ا

يدلالاسمكانولما.كافةالشرقدياناتعرفتهاسمةو!03(33:الضكوينوانظر

أملعنتعبيزاالاسمفيصيروقذره.حاملهشخصيةعنيكشففهوالجوهرعلى

شاقة.تأصيلعصلياتخلالمنطلاسمهفكإلىالإنسانيسىرمزاأو

التىالأميهمفقد.بمولدهأحاطمعننبظرفأحيائايتحددالوليداسمو؟ن

وتح!ا(.،:)التكوينرجلأبه"اقتنت"لأنها"قايين،بكرهاحواءفسئت،حملته

تختضرو!فراحيل3،(،13-.39:3:)التكوينمماثلةقصةعنيعقوبأبناءأسماء

لا5



الاشمهذايغيريعقوبأنإلاأحزافى()ابنأوق(إبنوليدهاتبسىنحاضهافى

الاسم؟نقليلةأحيانوفى8(.ا53:التكوين،اليمين)ابنبنيامينإلىالمشؤوم

أرضفىنزيلآموسىكانحينولدلأنه"جرشوم،ابنهموسىفيسى؟الأبيهم

يعقو!فشى،لاسمهالمبررنفسهالوليديقدموقد33(.3:الخروج)"جردا،غريبة

53:)التكوينتوأمهداغمب"بممس!كانأمهبطنفىلايزالوهولأنهالاسمبهذا

اقتحاقافارصوؤلد4(؟31:هوشع63؟73:آلتكوين)"غقب"،أعقبهالذى63(

فزونجةالميلاد؟معتزامنحدتاالظرفيكونوقد39(.83:التكويق)"يييرص"،

فسمته،التابوتعلىاستولواالفلسطينيينبأنسمعتابنهاتلد؟نتحينبنحاس

مقارنةيمكنالأخيروبالمثال13(.4:الأول)صموئيل3"المجد"أينأى"إيخابود"

؟4،69،ا:)هوشعأبنائهعلىوأشعياءهوشعمنكلأطلقهاالتىالأسماء.الرمزية

3(.3:8؟7:أشعياء

وقوعبعدوضعشعبتاتأصيلآالمقدسالكتابيقدمالأسماءهذهولخفسير

علىيصدقماوهو.الاسمصاحببهايتسمماافتراضيةبسمةتبريرهويتمالحدث

باسمالطفلقسميةوعادة.بالضرورةأوداثمايصدقلاولكنهالأمثلةمنعدد

العربومنهمالشعوبمنالعديدلدىمعروفةبمولدهالمحيطةوالظروفيتفق

الغضب()مثيرةأزعولة(الرابعةعلىتطلقالبناتإلاتلدلافامرأة.المعاصرون

اإندتة(.يسميها.ندىيومصباحفىطفلةلهولدتومن"تمام(،الثامنةوعلى

)من"ناحوز:إسرائيلبنىعندنادرةللطفلالجسمافىالش!منالمستقاةوالأسماء

هذهمقارنةويمكن)الأعرج(.!سياح")الأقح(،ئريح"(،نومهفىيغط
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دهشتها(تبدىأورشليممنطقةمنفامرأة؟العربعندقعاصربمثالالتسميات

)أسود(."حتش"الطفلفيسىحتش(الطنهلهذا!لكن:وتقولوليدهارؤيةلدى

"راحيل"فهناك؟القديمةالعصورفىسيمالاالاستعمالشائعةالحيواناتوأسماء

كايب"(،أفى)"شيفوفان")يسر(،""أئاه(،خامة)"يونا"(،نحلة)""دبورة(،عنزة)

ويذهب.ذلكوغيرفأر(،)كئز"أ(،مججلة)""مججلاه(،حنش)""تخش(،)كلب

شواهدوأنهاعشائرأسماءالأصلفىكانتالتسمياتهذهأنإلىالباحثينبعض

يتملمحقبةإلىوترجععشائرلاأفرادأسماءهذهأنإلاالبداثية.الطوطميةعلى

مشابهةأسماءالقداىالعربعزفكماللطوطمية.أثرأىعلىفيهاالعثور

التىفالبنت؟أمنيةعنيعبرأووصنىوبعضها.المحدثينالبدوبينموجودةولاتزال

"شيقوفان"أوييب"يسىالذىوالصبىكالخلة،مشغولةستكون"دبورة"تدس

الوليديسىوقدالنسرأوالأفىأو؟لكلبلأعدائهنحيقاأوقوتاسيكون"أتاه"أو

المحدثين.البدوعندشائعةلاتزالعادةو!؟ولادتهعندئرىحيوانأولباسم

"زيتن"(،البلوط)شجرة"إيلون":أكزندرةالنباتاتمنالمستقاةوالأسماء

أسماءتفسركماالأسماءهذهوئفسر(.)نخلةاتاماز)شوك(،"كوس")زيتون(،

.الحيوانات

معبعضهافيركبإل!.لقبأواسمعلىتشتملالتىتلكالأسماءفئاترأهم

أالسيد"،معناهفاللفظ؟الأوقاتمنوقتفىليهوهصفة؟نربماو"تغلاأتغل(.

فىخاصةبصفةمرتفعةالأسماءهذهوجودونسبة.الكنعانيينإلهاسمغالتاولكنه

أفسدتهاالشمالةالمملكةديانةكانتحقبةإلىتاريخهايرجعالتىالسامرةشقاف

تبدليهوهعقيدةتأثيروتحت.المملكةحقبةعقبوتختنىالؤفيقية.النزطت
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تموربماأتهوهإ؟أو"إيل"إلىأبعل!تبدلحيثالنصوصفىالأسماءهذهبعض

و"الشبولثمتأ،إلى)الشتغلأفتحول،الناسعلىقراءتهاتسهيلبغرضتنقيحها

يريئوشمت".9%لىمريئغل"9وإلى."يروئبرشتا،!يروئغل!

الذىالقوىإسرائيلإلهاسممنالمشتقةتلكهذهمنالأكزشيوغاوالأسماء

وتتكونما.لقبأوبصفةأونحتصرة()بصيغ"تهوهأأو"إيل!باستىإليهئرمز

فكرةعنتعبرو!صفة(.أواسمأحياتا)أووفعلالإل!اللفظهذامنالأسباء

شكولامعه.القرابةإخساسأومنهالمنتظرالعونأورحمتهأوالإلهكقوةدينية

فىشيوعهازادولكنمغزاهاإضعافعلىساعدالأسماءطذهاليوىالتداولأن

العصوركعصرمنلعصرالدينىالوضعبعضهاويعكس،الدينيةالصحوةعصور

ئنس.لمالحقيتىمعناهاأنتثبتالحقائقوهذه.العودةعصرأومثلآالسبى

فىالإل!العنصريصبححيثإطيةأسماءتتضمنالتىالأسماءتختصروقد

منبدلأ)أعظى(داناتان"مثلآفيقال"(:التدليل)"ألساءضمئامفهوقاالاسم

تهوه(.)عطئةلامتانياهو"منبدلآ)عطية(و"متان"أعظى(؟)تهوه"ناتنياهؤ(

ما،بسابقةمسبوفاالأبباسمالتسميةعادةظهرتالتوراتيةالعصورأواخروفى

شواهدوهناكعمه.أوجدهوجد(أبيه)وأحياتاجدهاسمعلىيسمىالطفلف!ن

قبلالثالثالقرنفىيهوذافىثمفتلةفىأولآوجدتالأسماءمنالفثةهذهعلى

59(.ا:لوقا)انظرالميلادعصرفىشاعتأنهاويبدوالميلاد،

فلسطينخارجالمستعمراتفىلاأحياتاأجنبيةأسماءاليهودأووللإسرائيليين

وتنتشرفىالسبىعقبالآراميةالأسماءفتظهرنفسها.فلسطينفىبل،وحسب

وغيرها.)باتولوى()تابيتا"،"مارتا(،الجديد:العهدحقبة
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إلىبالإضافةروىأويونافىاسمللشخص؟نربماالروىاليونافىالعصروفى

ئترجمالاسموكانكوسأ.ما"يوحناأيكسندرا"،سالوى9ذلكمثال،اليهودىاسمه

يوناقش!إضفاءيتمأو!ثيودوتوس((إلىيتحول)أمتانياهواليونانيةإلىأحياتا

ماريا((.9أوجيشس")9الساىالاسمعلى

حالاتبعضالمقدسالكتابويعزوبكبرحيناسمهيغيرأنالمرءبوسعوكان

الربلمصارعتهإسائيلليصبحيعقوباسمفتغيرإل!.تدخلإلىالأسماءتغيير

و(هيمبراإ"لىإ"سراى"و(مأبرا5سمااوتغير.(ا.35:نظروا؟33:93قكولنا)

نفسيهما.للاسميندارجتينصورتينإلاليساوهما15(؟17.5:)التكوين"سارة"

يستتبعالاسمتغييرأننجدمناقشتهسبقتالذىالأسماءمغزىنتذكرحينولكن

تسميةأنإلىأيقماوأشرنا16(.17،6:التكوين)انظرصاحبهقذرفىتغييزا

التىالاسمتغييرعمليةيفسرماالمسئى،علىالمستىسلطةتأكيدتعنىشخص

41:)اقكوينقعنيح،"ضفناتيوسفالفرعونفيسمى.السيادةصاحبيفرضها

وو"ميشائيلا!حننيا!ودانيال(9منكلأسماءبتغييرالطواشيةكبيروقام45(.

6-7(.1:)دانيالنغواعبد9و)ميشخ(وشدرخ(9و"بلطشاصر(إلىعزريا(9

)الملوكيهوياقيم"9اسميتخذجعلهيهوذاعلىمل!إلياقيمالفرعوننصبوعندما

صمذيئاا1إلىالعرشعلىنصبهالذىمئنيااسمنبوخذنصرغيركما3،(،33:افافى

إسراثيلبنىعندالتتولتيمشكلةتثيرالأخيرةالأمثلةوهذه17(.34:الثاق)الملوك

.الملوكمناقشةضمنسنتناولهموضوعوهو

الختان.ع

الطفلميلادبعدالثامناليومفىتتمالختانطقوسوكانتالفلفة.إزالةالختان
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إبراهيممعللعهدالكهنوتيةوالرواية3()13:اللاويينبسفروردماحسب

ضولدهبعدالثامناليومفىختنإسحاقأننفسهابالروايةوورد13(.17:)الضكوين

35.يمثبوع5؟،،:)ا.لحنروجصوانمنبسبماكين.يتبمالتختينوكان4(.3:)ا.لتكويبن؟ا

معدنية.أدواتاستعمألبعدفيماوبدأ؟العادةيدمعلىيدلما3-3(

بيداستثنائيةحالةوفى4(31:)التكوينالأببهايقومالتختإنعمليةوكانت

الأولبيين)الم!لاحقةعصورفىمتخصصأوطبيببيدأو35(4:)الخروجالأم

فىقطيتملمولكنهالختانفيهبتمالذىنالم!تحددقاعدةهناكتكنولم6(.ا1:

منأيامعدةبعدإلاتشنئالجرحيكنلمالبالغينحالةوفى.كاهنبيدأومعبد

8(.5:يشوع35؟34:)الضكوينالراحة

وأبينهممنأكانواسواءأيضاعبيدهموبختانأولادهمبختانإسرائيلبنووأمر

إلاالأغرابمنالفصحفىيشاركولاا-13(.173:)التكوينالأغرابمن

حسباالختانوبدأ94(.13،43:)الخروجمقيمينأوعبيذاأكانواسواءالمختنون

لضكونبهاالربفأمرهم؟كنعاندخوطمبعدإبراهيمعشيرةفىالتوراتيةالرواية

واستمرالآباء33-37(.9-17،14:)التكوينإبراهيممععقدالذىالعهدعلامة

ظلتبأنها(4-ه)5:يشوعوينبئنا13-34(،34:)الضكوينالعادةهذهاتباعفى

ة)4الحضوجروايةحسبموسىيخ!تنلمذلكومعبمصرالإقامةفترةطوالمتبعة

)يشوعالمعادأرضدخولبعدعادتولكنهاالصحراءفىالعادةفنسيت34-36(.

:5.)4-9

القديم،الشرقفىالعادةهذهبممارسةالالتزاممدىنحددأنالصعبومن

بوجودهاالجداريةالنقوش!رتشهدفنى.ومتضاربةمؤكدةغيرالمتاحةفالشواهد
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،هيرودوتعنهاويتحدثالنصوصتذكرهاكماالميلاد،قبلالثافةالألفيةمنذ

للكهنة.بالنسبةإجباربةكانتأنهاويبدومختنة.غيرالمومياواتفبعضذلكومع

يذكرأخرىناحيةومن"عارصروبأنهالختانيصف9()5:يشوعنجدذلكومع

والعربوموأبعمنونوبنىوأدوميهوذاومعهمالمصريين34-35()9:إرمياء

فرعون31-.3()33:حزقيالويذكر.قلوبهمفىلاأجسادهمفىنحتنينبأنهم

وتوبالماشكوحشودوالعيلاميونالأشوريونومعهمالمختنينغيرمعوجيشه

نإجوزيفوسفلافيوسويقولالصيدونيين.وكلالشمالأمراءوكلوالأدوميون

روايةقبلناإذاولكن.الختانقبولعكلىهر؟نوسيوحناقبلمنأجبرواالأدوميين

علىأرستوفانيسويؤكدنحتنين.كانواوشوامهافلسطينفينيقيىف!هيرودوت

الجاهليةشعراءبروايةالقداىالعربوكان.للفينيقيينبالنسبةنفسهالمثىء

العربية.الجزيرةفىالعادةهذهحظرحاولواالرومانبأنروايةوهناك،يختنون

كانفلسطينفىبهممباشراتصالإسرائيللبنى؟نالتىالشعوببينومن

؟43!:القضاةوانظر35؟18:الأولصوئيلنحتنين،)غيرغلفدا9الفلسطينيون

لوصفهمأحياتايكنى)غلف(غلف"9ومصطلح36(17،36:الأولصموثيل

الذينالكنعانيينعنيميزهمماوهو4(6:31؟14:الأولصموئيل18؟15:)القضاة

أهلح!يةبالطبعوهناك.يختنونكانواأنهمفلابدوبالتالىقطبذلكيوصفوالم

إسائيلبنىمنبفتياتيتزوجواحتىأنفسهمتخت!لنعلىأجبرواالذينشكيم

الصفى))حوريين")حؤينن،كانواشكيمأهلأنإلا13-،3(،34:)اقكوش

.نالس!وسطساميةغيرجماعةيشكلون؟نواأنهمإلىضتايشيرمااليونافى(؟
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حلواالذينالساميينالس!نعنبالختانيتميزوالمإسرائيلبنىأنإذنيبدو

هذهعنهمأخذواأنهميبدوإذ؟العكسبل.فلسطينفىمعهماختلطواأومحلهم

3-9(،5:يشوع33-37؟9-17،14:التكوين)انظركنعانفىاستقرواحينالعادة

خاضا.دينتاطابغاعنده!اتخذتأنهاإلا

احتفاثكانوبالتالى؟الزواجقبليتمطقشاالأصلفىكانالختانأنويبدو

القبائلمنالعديدعلىيصدقماوهو،للعشيرةالعامةللحياةرجلبانضمام

القديمةم!رعلىتصدقكانتوربما،الآنحتئالعادةهذهتمارسالتىالأفريقية

الأصلفىطاكانإةالعاهذهأنولابد.البلوغسقعندتمارس؟نتحيث

بالزواجتربطهاشكيمأهلفقصة!!رائيل،بنىعندالاكانالذىنفسهالغرض

الخروجبسفروردتالتىالغامضةالقصةأنويبدو34(؟)التكوينصرتحاربظا

دم"."عربسمنهيجعلموحم!بتختينفالتظاهرأيفما،الزواجإلىتشير34-36()4:

!هاو"حمو"الابنه"و"زوج"عريس"تعنىالتىالعبريةالألفاظأنصاوقد

عربى.جذروهو"ختن"هوواحدجذرمنمشتقة

)إرمياءالأغقف""القلبفالضفسيزهذاللفظالمجازيةالاستعمالاتوتؤكد

و"الأذن4(.4:وإرمياء6؟16:03؟.ا:بالتثنية)مقارنةيىلاقلب35(9:

تنطقانلاشفتانالغلفاوتان"و"الشفتان01(؟6:)إرمياءتصىلاأذنالغلفاء"

فهو؟سويةجنسيةلحياةأهلأالرجليجعلماكانفالختانإذن03(.6،13:)الخروج

.للزواجمؤهل

الطفلمولدبعدالعادةهذهممارسةبدأتعندمائسىالمغزىهذاأنويبدبر

لحياةالانضمامعلامةفهوأسى.مغزىالطقسهذاعلىالدينفأضنيمباشرةة
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لذا47-48(.13:الخروجا؟ا-3446:التكولن)انظرإسرائيلبنىجماعة،الجماعة

)التكوينوذريتهإبراهيممعالربعقدالذىللعهدكعلامةكفريضةفرضفإنه

الكهنوق(.التراثمن17:9-14:

تشريعاتتشتملفلا.تدريجيةبصورةالدينىمغزاهالختاناكتسبأىعلى

وبتطهر48(13،44:)الخروجبالفصحيتصلفيماإليهعابرةإشاراتعلىإلاالتوراة

91:)اللاويينالأشجارثماركأبكارومجازا3(13:)اللاوييناففاثبعدالنساء

إبانإلاويهوهإسائيلبنىإلىينضم!للرجلالمميزةالسمةالختانيغذولم33(.

بينماتعرنهم،لاشعوببينالمسبيونعاشإذتفسيرهيصعبلاأمروهوالسبى.

بعضيعللماوهو.بفلسطينالمحيطةالشعوبعندتختنىبدأتالعادة؟نت

بنوكانوكذلك؟الغلفضمنالصيدونيينحزقيالفيدرج،القديمةالإشارات

هركانوسيوحناأنجوزيفوسويروى01(؟ا:)4يهوديتبسفروردماحسبعمون

-عصرهفىاليهودأننفسهال!تبويضيف.أنفسهمتختينعلىأجبرالأدوميين

فلسطين.فىالختانتمارسالتىالوحيدةالجماعةكانوا-الميلادبعدالأولالقرن

.الربمعالعهدعلامةباعتبارهورسوخاتأكيذايزدادالختانمغزى؟نإذن

أعمال،والمسيحييناليهودبينالأولىالشقاقات)انظرقبولهعلالفربسيونوأرغم

الوثنيينإلىالأولىوالإشارات3(.3:غلاطية3؟16:بعدها؟وما155:الرسل

الترجمة17وإستير)01:8()14:يهوديتفىنجدهالليهوديةاعتناقهمبعدوتختينهم

السبتتشريععلىأولويةالختانلفريضةو؟نتمتأخرتان.وثيقتانوهما(اليونانية

33(.؟7،3:)يوحناالجديدالعهد!رفى

83



غزوالأعرافتقاومأنعليهاو؟نالوثنييناحتقارالعادةهذهوأثارت

فلسطينفىممارستهاالشهيرأنطيوكسفحظربه.تقبلئكنلمالتىالإغريقية

بيينالم!6؟06-اا:الأول)الم!بيينأح!مهعصوامنعلقاسيةعقوبةوفرض

ختانهمعلاماتيخفونالهيلينيةالعاداتاتبعواممناليهودوكان.ا(.6:الثافى

18(.7:وانظركورنثوس15،ا:الأول)الم!بيين

القعليم50

فطامهبعدحتىمرضعتهأوأمهرصكايةفىيثرلثالأولىعمرهسنواتفىالطفلكان

بنىفىالطفلوكان3(.11:)هوشعالم!ثىتعلمهوبدء،(4:افاق)صموثيل

صبيانمنأقرانهمعوالأسواقالطرقاتفىاللعبفىوقتهمعظميقف!إسائيل

وأويرقصونيغنونف!نوا16(11:متى5؟8:جمريا9،03:ا؟ا6:)إرمياءوبنات

البناتأنويبدوالحفائزفىعنهاالكشفتمالتىالطينيةبلعبهميلعبون

بالدى.دائئايلعبنكنالصغيرات

تنشئتهممبادئسيمالاالتعليممبادئأولالأطفالتعطىالتى!الأمو؟نت

)انظربلوغهمبعدحتىإرشادهمفىتستمروقد.3(.8:6؟ا:)الأمثالالأخلاقية

بهمئعهدكانالرجولةمرحلةيدخلونالصبيةكانحينولكن\(،31؟الأمثال

؟013:)الحروجالدينأسسابنهيعلمأنالأبواجباتأقدسمنوكان.لآبائهم

عاقاتأديتايؤدبهوأن46(33،7:بعدها؟وما9:6،703؟،:الثنية8؟36:13؟13:

عمليةفىدوروالعصاللسوطوكانا-13(.03:سيراخ8:6،03؟1:)الأمثال

افاقصموئيل،ه8:التثنيةوانظر93،15417:ا؟3:335؟134:الأمثال)التأديب

.(03:1سيراخ؟3:31لأمثالا7:414

8،
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يستعانكانكمنالمحزفينالكتبةإلىفإضافة.مبكرةحقبةفىالكتابةشاعت

(43:الأولالملوك35؟03:ا؟7في:الثافى)صموئيلالإدارةشؤونفىالبلاروفىبهم

كماالكتابة0.!رفونالحاكميئالطبقةأعضاء؟ن4(3:إ)إرمياءبإروخأو

نأإلاا(.8:)أشعياءوأشعياء8(31:الأول)الملوكإيزابلقصصمنيستشف

كلأسماءجدعونيعطىسكوتأهلمنشابفهذا؟الوحيدينيكونوالمهؤلاء

؟9)6:التثنيةبسفرالواردةالفريضةوكانت14(،8:)القضاةكتابةعشيرتهرؤساء

الكتابة.يعرفأنعائلةرأسكلفىتفترض03(ا:ا

طاتفسيرهويقدمح!يةيح!المعلمف!ن.شفاهةمعظمهفىيتمالتعليموكان

يطرحهاأوالتساؤلاتعلىمجيبثمالح!يةيرددالتلميذوكان؟أسئلةويطرح

النهجهذاواستمر3-4(.7:الأمثالبعدها؟وما6،703:التثنية13،8:)الخروج

!رالأحبارفىالتعليى

المواريثابنهتلقينيتولىالأبف!ن.العموميةشديدالتعليممضمونوكان

)الخروجأسلافهعلىالربأنزطاالتىوالأح!مأيقما(دينيةمواريث)و!القومية

يلقنونالأطفالكانكما(.قليلمنذإليهاأشرناالتىالأخرىوالنصوص3.ا:

لايزالكانالذى18(ا:الأق)صموئيلويوناثانلشاولداودكرثاءأدبيةنصوضا

3(.03-ا9:الأولبيين)الم!بيينالم!عصرفىئتلى

منتنتقلوكانت،العادةفىمتوارثةالحزفكانتإذ؟حرفتهابنهيعلمالأبوكان

ابنهيعئملامن9أنيرددونالحاخاماتوكان.الأسرةورشةفىالأبناءإلىالآباء

لضاا.الغدويربيهفإنهمفيدةحرفة
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مهصته؟نتالذىال!هنتسميةسببيعللللأبالمسندالتعليىالدورهذا

تولىالذىيوسفكانيفسركيفأنهكما91(.18:.ا؟17:)القضاةبالأبالتعليم

وزيرهامانكانكيف8(45:)التبهولنله"أب(بمثابةالفرعبرنمستشارمنصب

بينالعلاقةكانتكما13(.13:8؟3:)إستيرالثافى""الأبيسىأحشويروش

؟33:الثاقبالملوكمقارنةا33:الثاق)الملوك"وابن"أب"بكلمتىوالتلميذالمعلم

المزاميع.سفرفىبنى(ياو)اسمعو"أبناقاأابنىاعباراتتكراروانظر

البيتفىيتلتىماجانبطإلىللتعلموفيرةفرصإسرائيلبنىفىللصبىو؟نت

"يهوهأبعدليتغنونالرجاليسمعكانالماءأباروعندالقوافلفنى.تلقينمن

وحيثياتالشيوخلمناقشاتيصى؟نالقريةبواباتوعندا(.01-ا5:)القضاة

المعابدإلىأباهيصحبالطفلو؟ن.التجاريةالتعاملاتوتنظيمالقضائيةالدصكاوى

بعدها(وما341:لوقا)انظربأورشليمالهي!إلىأو31(4،ا:الأول)صموئيل

وكماكبيرعيدبكلالمرتبطةالتاريخيةالح!ياتوسردبالمزاميرالترنميسمعحيث

الدينى.للتلقينقويةوسيلةالدينيةالطقوسكانتالوسطىالعصورفىالحالكان

جزةاالمهامهذهوكانت؟الشعبلتعليمخاصةمهامالرجاللبعضتسندوكانت

كلمةسلطةلتعالمهميجعلالنبوىالوصوكان.بالمستقبلبالتنبؤمهمتهممن

المقكية؟ظلفىوأخلاقئادينتاالشعبمعلىكانواالأنبياءأنالمؤكدومن.الرب

تعاالمهمإلىيلتفتيكنلمالشعبأنولوالمعلمينأفضلكانواأنهمنضيفوقد

وزاد؟طيبةحياةيعيشونكيفالناسيعلمون)الحكماء"كانجانبهموإلىدائتا.

التعليموارتبط،وكتبةحكماءلفظىبينالتطابقازدادحيثالسبىبعدتأثيرهم

)سيراخالشيوخمجالسفىتناقلهايتمتعاالمهموكانتالمثريعة.بدراسةالأخلاقى
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الطلقاطواءوفى16(9:)سيراخالأعيادولاثمفىتدورالتىالأحاديثوفى34(6:

وما83:بعدها؟وما03ا؟)الأمثالوالأسواقالطرقاتوفىالمدنبواباتوعند

فىثمالشفا!التراثحفظهاقصيرةقصائدفىتعاالمهميلقونوكانوابعدها(.

1(.17:35؟33:ا؟.ا:)الأمثالبعدفيمامكتوبةدواوين

!لكانوالتىالظروفسنحت!طمائلتى؟نتالتىالتعالمهذهجانبوإلى

ويعلصونهمحوالمالتلاميذمجمعونالحكمةوأهلالأنبياءكانبهايفيدأنفرد

هناككانتوريما4(.16:05؟8:أشعياء33؟8:)الأمثالاستمراريةأكثربصورة

كانتإذ؟الموظفينتدريبفيهايتمالعاصصتينفىمبكرةفترةفىللكتبةمدارس

ليسولكنالحثيين.وعندالضهرينبينوفى!رفىالنوعهذامنمدارسهناك

"مدرسة"كلمةفترد.متأخرةحقبةفىإلاللمدارسمنتظمنسقوجودعلىدليلثم

وفى33(.)51:سيراخبنيشوعلسفرالعبرىالنصفىمرةلأولجمدراش()بيت

فىتكونبأنم63سنةفىمرسوفاجملةبنيشوعالأعظمالحبرأصدريهوديةرواية

روايةوهذه.السابعةأوالسادسةسنمنالأطفالبهايتعلممدرسةوقريةبلدةكل

هر؟نوسيوحناعهدإلىالعامالتعليمنشأةيرجعونممنالباحثينبعضيدحضها

.مق.301سنةحوالىفىأى

أمابالنين.إلايتعلقالتعليمعنالسابقةالفقراتفىدبهرنامماأىيكنلم

تعلمهإلىيحتجنمايعلمنهنكناللاقأمهاتهنإشرافتحتيبقينفكنالبنات

.بيوتورباتكزوجاتواجباتهنلأداء

القبنى60

بكللهالإقرارمعلهابنةأوابتابقرابةلهيمتلاشخضاالمؤبهيتخذعملالتبنى
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النهرينبينفىمعروئاالتبنىوكان.قانونيةوواجباتحقوقمنالحقيتىللابنما

ينجبانلالزوجينفوائدمنللأبناءماتأمينمنهالهدفوكان.بعيدةعهودمنذ

يستعانكانالميلادقبلالحانيةالألفيةأواسطوفى.الشيخوخةفىوالعونكالرعاية

.كركوكبمنطقةنوزوفىالاقتصاديةالتعاملاتأنواعكافةلتغطيةوهميةتبنبعقود

الضاريغكتبتوردولاالتبنى.عنمعلوماتأيةعلىالقديمالعهديشتملولا

بحقوقالأسرةدائرةخارجؤلدلطفلالإقرارأى؟الدقيقبصعناهالتبنيعلىأمثلةأية

طاكابنالفرعونابنة.عاملتهالذىموسىكحالةحالاتفإنثممنلها.ؤلدطفل

03(ا:االأول)الملوكالفرعونأبناءمعنشأالذىجنوبثحالةأو01(3:)الخروج

لا15(3،7:)إستيرأمأوأبالايكنلمحينموردخاىأواهاالتىإستيرحالةأو

أما.غريبةأرضفىوقعت!هاالثلاثالحالاتهذهأنكماحقيقتا.تبنتاتعتبر

)التكوينأبناءلهيكنلملأنهلخادمهمتاعهتركعلىالنيةعقدحينإبراهيمقصة

إنالتفسيروهذانوزؤنصوصسجلتهاعادةوفقلعبدتئنبأنهافتفسر3(15:

لاولكنهاالآباء،عصرفىافهرينبينفىانتشرتعادةسطوةيكشففإنهصح

هذايقدملانفسهالمقدسوالكتابإسراثيل،بنىعندالعادةلأصلتأنتثبت

تبنتا.باعتبارهالعمل

منهتحملحتىبلهةجاريتهايعقوبتهبفراحيلأرضح.أخرىأمثلةوهناك

فعلأراحيلوتقومبلهة؟طريقعنطفلآلراحيلفيكونكبتيها،علىطفلأبلهة

ولدىيعتبرويعقوب3-8(.03:)اقكوينطفليهاباعتبارهمابلهةطفلىبتسصية

)اقكولنزكتتييما("تينويضعهصا(ه48:)التكوشولديهومن!ئىأفرايميوشا

ئوشف"زكتتئغلىأؤيذوامن!ئىبنماكيرأبناءأنأيضاويروى13(.8،:
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لئغيى(اننأؤيذ:وتقولصدرهاإلىراعوثوليدتعيىوتضم33(.05:)التكوين

واخذأ.طقشاالخالاثهذهنعتبزكل"أنمناضا.منتجدؤلااأ.ا-467:)راعوث

الحالاتهذهأنإلابينهما.أويتبناهمنكبتىصكلىيوضعفالطفلالتبنى؟يمثل

فالطفلالمباشرالنسبوفىالأسرةإطارفىتقعفكلها،الدقيقبالمعنىتبنتاليست

وأ(نفسهللطقسدبهرأىدونا-3:0313؟16:اقكوين)انظرأبيهزوجة"تتبناه!

بعيدةليستالضبنىهذامثلعلىالمترتبةالقانونيةفالنتاثجوبالتالى.جدتهأوجده

الخامسى(.الفصل)انظرالمدى

بينالصلةعنفيهاالتعبيريتمالتىالفقراتفىالتبنىلعاداتانع!شانرىوقد

ا؟636:أشعياء33،6:التثنية33؟4:)الخروجوابنهأببينكصلةوإسرائيليهوه

تخفتمجازمجردعنيزيدلاهذاأنإلاا(ا:اهوشع9؟31:ا؟39:إرمياء7؟64:

فىإلاتبرزولا،والخالقالسيدبوصفهالربفكرةأمامالإطيةالأبوةفكرةفيه

"أتاداود:نسلمنيولدالذىالملكعنناثاننبوءةذلكمنوالأهمالجديد.العهد

تقومالتىالفقراتسائرمعا74:الثافى)صموئيلاننأ"ليتكونؤفؤآبآتةأكون

إلاهناكوليس37(.98:المزامير6؟01:38؟13:33؟17:الأولأخبارالأيامعليها:

صيغةو!ؤتذئك(،انتؤتمآتا.اننيآئتالا7(:)3:المزاميربسفرواحدصريحنص

معروفةكانتالشر!بمعناهااقبنىفكرةأنإلىذللثمننخلصشك.دونتتن

اليومية.الحياةعلىتأثيركبيرلهايكنلمولكن،القديمالعهدعصورفى
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الخامسالفصل

والميرانالخلأفة

"أؤض!مماتهقبلالأبكانولكن.المكتوبةالوصيةالقديمةإسرائيلتعرفلم

وصاياأعطىأىا(،38:أشعياءا؟03:الثاقالملوك17،33:الثافى)صموئيليتنييما(

كانذلكومع34(.33:ة1413:سيراخ16؟3:.االتثنية)انظرممتل!تهبتوزيعشفهية

إلىيشيرانتشريعياننصانإلاهناكوليس.والعرفبالشرعيلتزمأنعليه

ويتعلق6-9(،38:بالعددربطهمامعاا-ا37:والعدد15-3117:)التثنيةالميراث

الرواياتمنإضافيةبمعلوماتتدعيمهمامنولابدمحددتننبحالمتين*هما

دائما.تفسيرهايسهللارواياتو!،التوراتية

للبكركانالبنينبينومن.وحدهمالبنينحقمنالميراثأنالأساسيةالقاعدة

31:)التثنيةأبيهمتاعمناثنيننصيبلهف!ن(السابقالفصل)انظرمميزوضع

فىالأشورىالتشريعفىنجدهانفسهاالمادةوهذهمجازأ(.39:الثاقالملوكانظر17؟

الزوجةمنابنهإيثارمنالأببمنعالبكرحقالتشريعويضن.مارىوفىنوزو

بأثرإدانةالتشريعهذاويعدا-31517:)التثنيةالبكرابنهحسابعلىيؤثرهاالتى

لإيثارهولداودبعدها،وما3101:التكوشأإسماعيللإقصائهلإبراهيمرجى

المنقولاتكانتوربما15،(.3:وانظر17،ا:الأولالملوك1أدونياعلىسليمان

الابنإلىتأولف!نتالأجدادوممتل!تالبيتأما؟تقتسمكانتالتىوحدها
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دونالأسةممتل!تعلىالحفاظشأنهمنما،تقتسمتكنلمالأقلعلىأوالبكر

مغا"."يسكنونالذ-شبالإخوةالمتعلق5()35:التثنيةنصيفسرقدوما،مساس

يكنلمالضهرين،يننت!ثريعاتفىعامةوكقاعدةإسرائيلبنىعصورأقدموفى

منببنيهساواهأبوهيكنلمماالإرثفىنصيبأىعبذاكانالذىالجاريةلابن

ولدهايشاركأنالسريةابنلإسماعيلسارةتشأفلمقانوتا.بتبنيهحرائرزوجات

واكتنىيملكماكلإسحاقإبراهيئموأعطى01(31:)التكوشالميراثإسحاق

.وعدهافسيانادعتسارةأنإلا5-6(.35:)التكوشسراريهلأبناءعطاي!بتقديم

فىالحقلإسماعيلكانوبالتالى3(ا:6)اقكوينأبناءهاهاجرأبناءباعتبار

وفيلفةبلهةالسريتينوأبناءا\(.31:)التكوينلاستبعادهإبراهيموحزن،الإرث

مساويةأنصبةواستحقواا-38(94:)التكوينوليئةراحيلبأبناءتساووا

راحيلأنذلكفىالسببلكن.يعقوبإرثكانتالتىكنعانأرضفىلأنصبتهم

بعد.فيماخفتاالعرفبهذاالالتزامأنويبدو3-13(.03:)اقكوينتبنتاهموليئة

إرثمنالأشقاءغيرإخوتهاستبعدهالذىيفتاحبخالةذلكعلىالبعضوبستشهد

ا:ا)القضاةسريةلابىلأمولدسفاحابنكانيفتاحأنإلا3(11:)القضاةأبيه

.)1

عرفوهوالذكورمنورثةللأبيكنلمإذاإلاالإرثفىحقللبنأتيكنولم

منيتزوجنأنب!ثرطولكنا-8(37:)العددصلفحادبناتسابقةبعداستقر

أخرىقبيلةإلىالأسرةأملاكانتقالدونفيحلق،أبيهنقبيلةعشاثرإحدى

أعمامهنبأبناءإليعازربناثتزوجتالتمثريعهذاوبمقتفىا-9(.36:)العدد
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الخامسالفصل

والميراثالخرفة

اأؤضمماتهقبلالأبكانولكن.المكتوبةالوصيةالقديمةإسرائيلتعرفلم

وصاياأعطىأىا(،38:أشعياءا؟03:الثاقالملوك17433:الثافى)صموئيليتيييما(

كانذلكومع34(.33:ة13ا:4سيراخ16؟3:اقثنية.ا)انظرممتل!تهبتوزيعشفهية

إلىيشيرانتشريعياننصانإلاهناكوليس.والعرفبال!ثرعيلتزمأنعليه

ويتعلق6-9(،38:بالعددربطهمامعاا-ا37:والعدد15-3117:)التثنيةالميراث

الرواياتمنإضافيةبمعلوماتتدعيصهمامنولابدمحددتينبحالمصين*هما

دائما.تفسيرهايسهللارواياتو!،التوراتية

للبكركانالبنينبينومن.وحدهمالبنينحقمنالميراثأنالأساسيةالقاعدة

31:)التثنيةأبيهمتاعمناثنيننصيبلهف!ن(السابقالفصل)انظرمميزوضع

فىالأشورىالت!ثريعفىنجدهانفسهاالمادةوهذهمجازا(.39:افاقالملوكانظر17؟

الزوجةمنابنهإيثارمنالأببمنعاالكرحقالتشريعويضن.مارىوفىنوزو

بأثرإدانةالتشريعهذاويعد15-3117:)التثنيةالبكرابنهحسابعلىيؤثرهاالتى

لايثارهولداودبعدها،وما01ا؟:الضكوش1إسماعيللإقصائهلابراهيمرجى

المنقولاتكانتوربما15،(.3:وانظر1،17:الأولالملوك1أدونياعلىسليمان

الابنإلىتأولف!نتالأجدادوممتل!تالبيتأما،تقتسمكانتالتىوحدها
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دونالأسرةممتل!تعلىالحفاظشأنهمنما،تقتسمتكنلمالأقلعلىأوالبكر

مغا".)يسكنونالذ-شبالإخوةالمتعلق5()35:التثنيةنصيفسرقدوما،مساس

يكنلمالضهرش،بينتشريعاتفىعامةوكقاعدةإسرائيلبنىعصورأقدموفى

منببنيهساواهأبوهيكنلمماالإرثفىنصيبأىعبذاكانالذىالجاريةلابن

ولدهايشاركأنالسريةابنلإسماعيلسارةتشأفلمقانوتا.بتبنيهحرائرزوجات

واكتنىيملكماكلإسحاقإبراهيئموأعطى01(31:)التكوشالميراثإسحاق

.وعدهانسيانادعتسارةأنإلا5-6(.35:)التكوينسراريهلأبناءعطاي!بتقديم

فىالحقلإسماعيلكانوبالتالى3(ا:6)اقكوينأبناءهاهاجرأبناءباعتبار

وفيلفةبلهةالسريتينوأبناءا(.ا31:)التكوينلاستبعادهإبراهيموحزن،الإرث

مساويةأنصبةواستحقواا-38(94:)التكونوليئةراحيلبأبناءتساووا

راحيلأنذلكفىالسببلكن.يعقوبإرثكانتالتىكنعانأرضفىلأنصبتهم

بعد.فيماخفتاالعرفيبهذاالالتزامأنويبدر3-13(.03:)التكوينتبنتاهموليئة

إرثمنغيرالأشقاءإخوتهاستبعدهالذىيفتاحبخالةذلكعلىالعضوبستشهد

ا:ا)القضاةسريةلابنىلأمولدسفاحابن؟نيفتاحأنإلا3(11:)القضاةأبيه

.)1

عرفوهوالذكورمنورثةللأبيكنلمإذاإلاالإرثفىحقللبنأتيكنولم

منيتزوجنأنبشر!ولكن1-8(37:)العددصلفحادبناتسابقةبعداستقر

أخرىقبيلةإلىالأسرةأملاكانتقالدونفيحلق،أبيهنقبيلةعشائرإحدى

أعمامهنبأبناءإليعازربناتتزوجتالتمثريعهذاوبمقتفىا-9(.36:)العدد
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يشيرالتىأموشىشريعة9منأيضاهذاكانورنجما33(33؟الأولالأيام)أخبار

11(.)7:طوبياإليها

مننصيتاأخذنالثلاثأيوبفبنات؟القاعدةهذهمنشهيراستثناءوهناك

بعد،فيمااستقرعرقايمثلقدما13-15(43:)أيوبالسبعةإخوتهنمعالإرث

الآباء!رفىالأبأنالضصوركانربماأوالسبى،بعدماأسفارمنأيوبفسفر

كانوربماممتل!ته.توزيعفىالمطلقةالحريةلهكانتالقصةفيهحدثتالذى

دونالسواءكلالأبناءفيهايعاملأسرةسعادةومدىأيوبثراءمدىبياناطدف

تفرقة.

ناحيةمنالذكورمنأقاربهإلىتأولأملاكهكانتلهذريةلارجلماتوإذا

37:)العددالعشيرةفىأقربائهأقربثمأبيهإخوةثمإخوتهاقالى:بالترتيبالأب

نوزوفأقراوأعرافالبابلىالتشريعأما.الإرثفىحقلأرملتهيكنولما(.9-ا

ومازواجهافىبهأسهمتبمابالاحتفاظالأقلعلىأوالإرثفىبنصيبللأرملة

ترثأنذريةلهاليستالتىللأرملةفتلةعقودوتجيززوجها.منهدايامنتلقت

إلىتعودإماأبناءلهايكنلمالتىالأرملةف!نتإسرائيلبنىفىأمازوجها.من

أسرةفىعضؤاتظلأو8(1:راعوث13؟33:اللاويينا؟ا38:)التكوينأبيها

وإنيعولونها.كانوابالغونأبناءللأرملةكانوإذازوجها.بأخىتزوجتإذازوجها

مايفسر)ماعليهمكوصورثواالتىأملاكهمتديرأنلهاكانصغازابعد؟نوا

1-،(17:)القضاةميخالأمالمملوكالمالولعل3-6(.8:الثافىالملوكبسفرورد

عرضتالتىتعيحالةأمازوجها.تركالذىالإرثعنبمعزللهاخاضامل!؟ن

تفسيرها،فيصعب9(4،3:)راعوثالمتوفىلزوجهامل!كانتأرضقطعةللبيع

39
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!يونلولديهامشزكةجملكيةتعتبر49:راعوثفىالأرضأنيلاحظولكن

على-وصتاباعتبارهاتتصرف؟نتنعىأنويبدوأيضما،ءيتينهذانوكانومحلون.

فيهاوتصرفت7(8:)يهوديتضخمةثروةزوجهاعنليهوديتوآلتحقوقهما.

فيهتطورتلعصرترجعالقصةهذهأنإلا34(؟16:)يهوديتموتهاقبلتامةمجرية

سلبتالتىالأرملةبحقوقللاعترافمواتيةالظروفوكانتبعيدحدإلىالأعراف

اليهود.شريعة

أملاكأناستنتاجإلى.الاحثينببعض15(31:الأول)الملوكنابوتقصةوأدت

مصادرةحالةتمثلقدهذهأنإلا؟الملكإلىتأولبالإعدامعليهمالمحكوم

فىمقدقاإرثهيوزعأنلهيحقالأبأنالمتأخرةالفقراتبعضوتبين.تعسفية

.(15:13لوقاوانظر3؟-33034:سيراخ؟8:13طوبيا)حياته
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السادسالفصل

الجنانزوطقولىالوفاة

لافالموتوبالتالىالعبرانيةالعقليةعلىغريبشىءوالجسدالروحبيناقفرقةإن

والإنسانحية)نيمش("نفس(السفالإنسان.العنصرينهذ-شبينانفصالآيعد

91:العددوانظر11؟31:اللاويين6،6:)العددميتة"نيفش"أوميتة"نفسأالميت

ظلكأنها،الرفاتبقيتوماالجسدقيماباقيةفالضفسعدتا،ليسوالموت13(.

ا:4أشعياء5-6؟36:)أيوبالأرضتحتشاولمثوىفىالحفوت،درجاتأقص!فى

ا-33(.337:حزقيال9-.1؟

.اهتماممنللدفنيبدونوماعنايةمنالجسداالهوديولىماتعللالمفاهيمهذه

فربسةدفندونالجثمانفبقاءلذابالجسد.ئفعلبماالإحساسفىتستمرفالنفس

33؟4؟16:إرمياء11؟14:الأول)الملوكاللعناتأبشعيمثلوالضوارىللجوارح

نجسيضها*هماالذىوالقبرتتحللحتىئتركالتىوالجثة(.ه93:حزقيالا؟9

حبما؟ا-6ا91:العدد1:3344-4؟31:)اللاويينيلمسهمالمننجاستهماوينقلان

7(.43:حزقيالوانظر3،13:

الجفمانمعاملةا.

وهذه4الميتعينىسبلعادةإلىضمنيةإشارةتطالعنا،()46:الضكوشسفرفى

9،
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الأقرباءأقربوكان.والنومالموتبينبالشبهتفسرقدعالميةتكونتكادالتىالعادة

ليسولكن،للدفنمهيأةتكونربماوحينئذا(05:)الضكوينالميتجثةيحتضنون

93-ا:449؟ا:ايوحنا37،95:)متىالجديدالعهدمنأقدممعلوماتأيدينابين

كانواالموقأنالمكتشفةالمقابرفىعليهاعزالتىالحلىوسائرالدبابيسوتبين.4(.

38:الأول)صموئيليحبةمغطىشاولمنصموئيلفيصعد.ثيابهمبكاملئدفنون

تحتوسيوفهمبدروعهمئدفنونكانواالجنودبأن37()33:حزقيالوينبئنا14(

رءوسهم.

إلىصراحةفيعزياويوسفطيعقوبحالتاأما؟التحنيطإسرائيلبنويمارسلم

الثافىالملوك)انظركفنفىتلفالجثةتكنولم3-3(.05:)التكوينالمصريينعادة

أما14(.7:لوقاوانظر31؟3:الثافى)صموئيلنعشعلىئرفعكانتبل31(13:

إلىأيضاوئعزى،المسجلةالوحيدةالحالةهذهأنإلاكفن،فىفففيوسفجثمان

36(.05:)التكوينالمصريةالعادة

الدفئ30

يوقاالسبعينوحداد.والدفنالموتبينالفاصلةالفزةعنمعلوماتلديناليست

جنازةلهأعدواالمصريينلأناستثنائتايعديعقوبجثمانتحلليسبقالذى

؟بالإعدامعليهمالمحكوميحثثإلاتتصللا33-33()31:التثنيةوفريضةمقكية.

وهوماللغايةقصيرةاقأخيرفقرة؟نتوربما.الليلحلولقبلنقلهافينبى

نفسه.الوفاةيومفىيتمالدفنكانوربماالمثرق؟فىبهمعمولآلايزال

ظهوربنىقبلبعيدةعهودفىإلافلسطينفىالجثثحرقعلىشواهدثمةوليس

نإبلقط.يمارسوهافلمإسرائيلبنوأما؟الأجانبمنجماعاتعندأوإسرائيل
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34؟38:)التكوينالمجرمينمجتاةعلإل!تنفذلالعنةبمثابةكانالجثةحرق

:3)عاموسمبرقاقضاءعليهمالقضاءيرادأعداءعلىأو9(31:ا؟04.أ:اللاويين

قبلوبنيهشاولجثثأحرقوامجلعاديابيشفأهل،صعبةواحدةحالةوتبتىا(.

العرفعلىخروتجاتمثلالحالةهذهأنويبدو13(؟31:الأول)صموثيلرفاتهمدفن

كما.النقطةهذهتحذف13()01:الأولالأيامأخباربسفرالموازيةفالفقرةالسائ!؟

وأخبار(ه)34:إرمياءبسفرالواردةوالإشاراتالجثثحرقب!يننخلطأنينبىلا

ماتملكوفاةعندأضرمتنارعنتتحدثوالتى91(31:ا؟4)16:الثافىالأيام

الجثة.مجوارأحرقتوعطوربخوربل،للجثمانحرقاليسفهذا؟الربمعسلامفى

فىمنحوتةدفنحجرةعنعبارةإسرائيلبنىعندالمعتادةبصورتهاوالمقبرة

مفتوح؟جوانبهأحدضيقممرومدخلها.للدفنتستغلطبيعيةمغارةأولينةصخرة

الحالاتبعضوفى.الجثثعليهاتوضعمصاطبالأخرىالثلاثةالجوانبوعلى

عامةمقابروهذه.جديدةلجثثم!نلإفساحالرفاتفيهتوضعتجويقانجد

محددةقاعدةثمةتكنلمأنهويبدو.طويلةفترةمدارعلىعشيرةأوأسرةتستعملها

فخارية.وأوالبشخصيةمتعلقاتبضعالجشانبجوارتوضعوكانت.الجثثلوضع

الثراءأوبالكثرةتتسملاليستعملهاالميتمعتدفنالتىالجنائزيةالتقدماتوهذه

علىتقتصركانتال!!رائيلىالعصرأواخروفىالكنعافى؟العصرفىعليه؟نتالذى

أنذاكتطورتالميتمصيرعنالبشرمفاهيمف!نت.مصابيحأرأوانيبضع

رمزية.قيمةلتقدماتهموأصبحت

نجدالمصاطبمنفبدلآالمقابزمنجديدنوعظهرالهيلينىالعصروفى

سنةمئتىولمدةالجثثبداخلهاوضعتالجدارفىعمودئامنحوتةضيقةتجاويف
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الجيرحجرمنتوابيتفىتوضعالرفاتظلت..امإلىم.ق.001فمن.الأقلعلى

فلسطينوفى.أورشليمحولالقعظماتهذهمنكبيرةأعداداكتشافوتم.اللين

وأالحجريةوالتوابيتالصخرفىالمنحوتةكالأعمدةالدفنطرفسائرترجع

القديم.عصورالعهدبعدماإلىالرصاصيةأوالخشبية

ف!نت.كهذهمقابرامتلاكتكاليفتتحملأنأسرةمقدوركلفىيكنولم

"مقبرةفناككانتبأورشليمقدرونوادىوفى،الأرضعلىتوضعالفقراءجثث

المحكوموابجرمينالعوامجثثافيهائلتىعامةحفرةعنعبارة"الشعبلجامة

لأنفسهميعدونف!نواالأثرياءأعا6(.33:الثافىالملوك33؟36:)إرمياءعليهم

بقاياولاتزال14(،3:أيوبوانظرا؟336:)أشعياءبم!نتهمتليقمدافنحياتهمفى

يهوذاملوكجبانةوتقع.شيلوهفىباقيةالفارهةأورشليمشخصياتمقابركبار

)الملوكالقديمةداودبمدينةالحصونداخلآحازحتىوخلفاؤهداودبهادفنالتى

الحافىالأيامأخبارانظرولكن16،03:الشاقالملوكإلى31أ:434؟01:11؟3:الأول

المقابزهذهبقايالعلهماالصخرفىمنحوتينرواقينعنالحفائروكشفت37(.38:

المحاجرلعملياتنتيجةتهدمتثمعدة،مراتفتحهاوتم

)اقكوينراحيلقبرفوقعمودأيعقوبفأقام؟بنصبالمقبرةموقعيتميزوقد

نصئالنفسهأعداشيى"تذيهييرلأنجل"انجنلهيكنلمالذىوأبشالوم03(،35:

كانتالنصببعضأنالمؤكدومن18(.18:الثاق)صموئيلأورشليممنبالقرب

يطرحماوهو)باموت(،الربواتعلىأقيمتنصبوهناك،جنائزيةتذ؟ريةنصئا

بعضتعززهقدافزاضوهو،الربواتعلىممارستهاوعدمالموقعبادةحولسؤالأ

بسفروردتالتىفالفقرةفهمها.ألمىءأوتحريفهاتمالتىالتوراتيةافصوص
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الأشرارمع"وخعليلى:كماتقرأأنقمراننحطوطضوءفىينبى9()53:أشعياء

فقرةوئقرأ"؟موتهعندالأشرار(مع)أوغنئمع(قبرهموضعأىو)باماه:قبره

ئذقنحئا(منهمقي)من"تمتئةيلى:كماالحركاتفىطفيفبتغيير15()37:أيوب

إلىتحتاجفلا7()43:حزقيالفقرةأماتنيى"،لآؤأزاجمفة()باموتبالموتان

لآففوكفئم،ؤلآفنملآائفذوش،اشيىإشزائيلتيثتغذئتخش"ؤلآ:تصحيح

المقبرةفوقنصبتشييدأنإلا)باموت(".فزتقغايهنمفيففويههئملمجثمثؤلآبننتافئم

يتصلفيمانجدهالهمكتوبةإشارةوأول.متأخرةعادةكانبهايتصلفيماأو

التىقدرونوادىومقابر03(.13،37:الأولبيين)الم!مودينفىبيينالم!بمقبرة

فىترجعكلهاوزكريا(ويوشاباتأبشالومبمقابريعرف)ماالضصبفوقهاأقيمت

.الروىوأوائلاليونافىالعصرأواخرإلىالمتخصصينرأى

ف!نت.المدنداخلالموقىدفنعلىشواهدثمةليستيهوذاملوكعداوفيما

التربة.طبيعةفيهاتصلحمواضعفىتجمعأوالمحيطةالمنحدراتعلىتنزالمقابر

34،03:)يشوعللعائلةمملوكةأرضعلىأقيمتسواءعائليةجملكيةالمقبرةوكانت

كمدفناشتريتأرضقطعةعلىأو34(3:الأولالملوك1؟35:الأولصموئيل33؟

33()الضكوينسارةلدفنإبراهيماشترىالتىالمكفيلةفمغارة33(.)التكوين

ورفقةولإسحاق9-.ا(35:)الشكويننفسهلإبراهيممقبرةبعدفيماأصبحت

فىالمرءئدفنأنالطبيىمنوكان13(.93:05-33؟94:)اقكوينولئةوليعقوب

يتطلعونوكانوا33(؟33:17؟3:الثافىصتموئيل33:16،31؟8:)القضاة"أبيه"قنير

لرفاتتأبينهفىذلكإلىداودوألمح38(،91:الافى)صموئيلحياتهمفىذلكإلى

بمثابةالعائلةقبرمنالاستبعادوكان13-14(.31:الثاق)صموئيلوذريتهشاول
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تذخل"لآقبيلمنعباراتولعل31-33(.13:الأول)الملوكالربمنعقاب

القديمالعهداعلاملوفاةتسجلوالتى!ذويهمعشملهيلتئم9وقئز؟تاثك"خثئك

إلا؟العائلةبمقبرةالدفنعادةإلىأصلأتشيروملوكهميهوذاأوإسرائيلبنىوأباء

عنتعبرثابتةصيغةالكلماتوصارتأعمقمعنىبعدفيمااتخذالأصلىالمعنىأن

القبرحدودتجاوزتالدمصلا!أنعلىنفسهالوقتفىوتؤكدالموت

الحدادطقولى3.

مكوناتهمنالعديدكانبعينهطقشايؤدونالوفاةوالحاضرونالمتوفىأقرباءكان

التكفيرمواسموفىالعامةوالمصائبالحزينةالمناسباتفىالمتبعةالعاداتمن

صموئيل34؟37:)اقكوشالثيابشقفعلردأولكانالوفاةنبأوصوللدى

31؟37:)التكوين)يسحأارتداءذلكيلى.3(.ا:أيوب31؟31:13؟3:ا؟1ا:الثاق

حولمباشرةالجلدعلىئلبسالإبلوبرمنخشنرداءوهو31(3:الثافىصموثيل

غرى!9)و91(.3:الثاقبيينالم!03؟6:الثاقالملوك)انظرالصدروتحتالخصر

-033:أشعياءفىالمقابلةالفقرةمنالرغمعلىالداقالرداءهذامعناه8ا:ميخا

33؟34،17:حزقيال03؟15:الثاق)صموئيلنعاطميخلعونالميتأهلو؟ن4(

كانأخرىناحيةومن33(.34،17:)حزقيالرءوسهموغصابات8(1:ميخا

الثاق)صموئيلوجوههمأو33(34،17:)حزقيالولحاهمشواربهميغطونالرجال

يشيرإذالحدادعلىدليلآرأسهعلىيدهالمرءوضعكانوربما.3(.15:وانظر5؟91:

)صموئيلالحسرةأوالحزنعنتعبيزابوصفهاالعادةهذهإلىالمقدسالكتاب

اللوحاتبعضفىالنائحاتتتخذهالذىالوضعوهو37(3:إرمياء13،91:الافى

ببلوس.ملكأحيراموتوابيتالمصريةالجدارية
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13؟4:الأولصموثيل6؟7:)يشوعرءوسهمعلىالزابمجسونالميتأهلوكان

ويمرغون03(37:حزقيالا؟33:أيوب15؟35:14؟ا:.الثاقبيينالم!ا؟9:نحميا

وسطومجلسون01(ا:)ميخا!هاأجسامهمأو15(16:)أيوبرءوسهمالترابفى

03(.37:حزقيال36؟6:إرمياء5؟58:أشعياء3؟4:)إستيررمادكومة

أجسامهمويخدشونجزئتاولوولحاهمرءوسهمشعرمجلقونالميتأهلو؟ن

18؟7؟حزقيال37؟5:47،5:48؟6:41؟16:إرمياءا؟3؟3:أشعياء03؟ا:)أيوب

3:اوانظر37-38ا:)9اللاويينقمحرمةطقوس!هاهذهأنإلا.ا(.8:عاموس

عنيحجمونالميتأهلوكان.الوثنيةبقايامنبهالماا(ا:4التثنيةوفى(ه

3(..ا:يهوديت3؟03:14؟13:الثاق)صموئيلوالضعطرالاغتسال

الطعالمطقوس.!

أبنيرعلىوحدادا13(ا:الثافى)صموئيلويوناثانشاولعلىحدادايوفاداودصام

)صموئيلابنهعلىحدادايضملمإذالشعبواندهش35(،3:افاق)صموئيل

أيامسبعةيابيشأهلصاموبنيهشاولرفاتدفنوعقب3(.03-ا13:الحاق

16:يهوديت.ا؟05:)التكوينللحذادالمعتادةالفترةو!13(31:الأول)صصوئيل

طوالالصومفىيهوديتاستمراريكنولم17(.38:انظرولكنا؟333:سيراخ34؟

5-6(.8:)يهوديتفريدةحالةالأعيادفىعداترملهافترة

التعزية(كأس9والحدادبخبزالميتأهلإلىيأتونالأصدقاءأوالجيرانوكان

ببيتتلحقالتىفالنجاسة4(،9:هوشعوانظر33؟34،17:حزقيال7؟16:)إرمياء

فيه.الطعامإعدادتمنع؟نتالميت
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الطعامتقدماتإعدادإلىبسخريةولوافصوصبعضتشيرأخرىناحيةومن

"أمامالعبريةالنسخةفى0318:)سراخقبرهعلىووضعها36(6:)باروخللميت

الكنعانيينعادةفيهاتبعواعصرإسرائيلبنىعلىجاءأنالحفائروتبنن،(.الصنم

بالخبزيجودبأنابنهالأبطوبياينصح17()،:طوبيافنىالقبورفىالطعامبوضع

إحكمةبعنوانوثنىكتابمنمأخوذالمفهومهذاأنإلاالباؤقبرعلىوالخمر

الجنائرفىتعطىر؟هبأنهطوبيالسفرالمباشرالسياقفىتفسيرهويمكنأحيقار(،

استمرتشابههاوماالعاداتهذهمثلفإنالنمبىلهذاالصحيحالتفسيركانومهما

علىإلاتدللاو!؟المسيسالعالمبقاعبعضفىمتبعةولاتزالطويلةلمدة

عبادةطقوسليستو!.الميتعلىبالعطفوالشعورالموتبعدبالحياةالإيمان

للميتالكفارةقربانوتقديموالصلاة.إسرائيلبنويعرفهلمأمرفهذا،للميت

الثاقبيينالم!بسفرالقديمالعهدختامفئنجدهما(الموتطقوسيخالف)و*هما

:13(.)38-46

14()36:التثنيةبسفروردالذىالركيكافصنفسرأنعليناكانوربما

العشورمنيأخذلمأنهفيهالإسراثيلىفيعلننفسها.العاداتهذهإلىبالإشارة

للفقراءإلائعطىولامقدسةفالعشور،لميتتقدمةمنهاأعطىولاحدادطعام

كلها.العشورينجسأنشأنهمنالأمرينمنوأى13(؟)الفقرة

الجنائزيةالمراش50

حادنحيبأش!لهأبسطفىوهو.الميتعلىالرثاءالأساسىالجنائزطقسكان

قاثلننيولولونف!نواافعامة.أرأوىابنبعواء8()ا:ميخاسفرفىيشئهمتكرر

وإذا03(،13:الأول)الملوكااأختىياه)2أوأشا،يا)1652(،5:)عاموسأه"5)أ
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جلاله"ياآهسيد)يا"آهقائلينينتحبونكانواالملكيةالأسرةأفرادمنالميت؟ن

،\91:الثاق)صموئيلباسمهابنهعلىينادىالأبوكان(.ه18:34؟33:)إرمياء

:8عاموس36؟6:)إرمياءالقلوبنياطيمزقالرثاءكانالوحيدالابنوفاةوفى(.ه

بهريا)منفصلةجماعاتفىوالنساءللرجالالمراقهذهوكانت.\(.13:زكريا.ا؟

صموئيل.ا؟3:05؟33:)الضكوينالميتأهلعلىواجتابهاافوحوكانا-14(؟131:

؟ا35:الأول)صموئيلفيهايشارككانالجنازةحضرمنكلأنولو36(11:الثافى

"(."الندبمعناه""الحزنحيث331:ا؟ا-3ا1:افافىصموئيل3؟38:

17؟ا:الثاق)صموثيلمابقافيةئنظم)قينا(مرثيةإلىالنحيبهذايتطوروقد

شاولموتعلىحزتاداودبهتغنىماوأبلغهاالمرافىهذهوأقدم.\(.8:عاموس

الحافى)صموئيللأبنيرمرثيةداودنظمكماا-37(.9ا:الثافى)صموئيلويوناثان

وفساءرجالمنمحترفونبهاويتغنىعادةينظمهاكانالمرافىهذهلكن33-34(.3:

وما916:)إرمياءبخاصةالنساءومن16(5:عاموس35،35:الثاقالأيام)أخبار

و؟نت91(.9:)إرمياءبناتهنيعلمنهامهنةف!نت16(33:حزقيالوانظربعدها

فمرثية.الميتاسمعلىالنائحاتتطبقهاالتيماتمنثابتوعددثابتةقوالبهناك

شاوللمرثيةحرفىتكرار11()9:بيينالم!بسفرمطلعهاوردالتىبىالم!يهوذا

فىالغريبولكن،مآلهويندبنالميتمحاسنيعددنالنائحاتو؟نتويوناثان.

رثاءفنى.دينىمضمونلهاليسالمقدسالكتابحفظالتىالأمثلةأنالأمر

دينى.شعورعنتنمكلمةدونولكنعميقةإنسانيةعاطفةنجدويوناثانشاول

سؤلوصفتستعمل؟نتالجنائزيةالترانيمطذهمحاكاةنجدالأنبياءأسفاروفى

-ا91:حزقيال3؟ا-ا6ا،9-ا9:)إرمياءوأعدائهموملوكهمإسرائيلبنىمنقلب

301

http://al-maktabeh.com



وأبلغا-3(.5:عاموس3-8؟33:ا-91؟35:383-36؟3-17:37،9-"ا؟36:ا؟4

إرمياء.مراقسفرذلكعلىالأمثلة

الطقولىهذ،تفل!ير6.

الميت.عبادةأش!لمنش!علىكشواهدالجناثزيةالطقوسهذهاالعضيفسر

بالتالىالأحياءوأنالمتوفىمنخوفوجودإلىالعضعنداقفسيرهذاويستند

أحدإلىآخربعضعندويستند؟نواياهحسنضمانأومنهأنفسهمحمايةيبغون

القديم.العهدفىالتفسيرينمنلأىأساسولاللمؤقى.الأحياءتأليهأش!ل

عنتعبيرسوىليستالطقوسهذهأنالبعضيرىذلكمنالنقيضوعلى

أوقاتفىتؤدىكانتالطقوسهذهمنالعديدأنصحيحعزيرفقدعلىالحزن

القولأنإلاالجنائزعلىقاصرةتكنلموبالتالىالقوميةوالكوارثالشديدالحزن

(الصومأومثلآاليسح)كارتداءفبعضها،يكنىلاالحزنعنتعبيرمجردبأنها

نأشكفلا.دينىمغزىطايكونقدوبالتالى،تكفيريةطقوسصورةفىتطالعنا

37-38؟91:)اللاويينالتشريعحرمهمااللذ-شالرأسشعروجزلنفسهالمرءجرح

تقدماتوتعبر.الآنتحديدهفستطيعلاأنناولودينىمغزىلهماكان\(،1:التثنية

كانتالطقوسفهذهإذنالقبروراءحياةبوجودالإيمانعنتقديرأقلعلىالطعام

صموئيلا؟313:الأول)صموثيلمفروضمادينتاوفرضماللميتأداؤهيتحتمواجئا

للأبناءوبالنسبة11-13(.33:33؟7:سيراخا؟17-19:طوبيا13-،31،1:الثاق

ونخلصالوالد-ش.تجاهالعشرالوصايافرضتهافريضةمنجزةاالطقوسهذهتش!

ئعبدون.يكونواولمدينيةبروحيكؤمونكانواالموقأنإلى
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الأولالفصل

السكان

فالمسح.تعدادهمتحديدنحاولأنإسرائيلبنىقشريعاتلفهمالمفيدمنيكونقد

مجدثما-وهودقيقإحصاءوجودوعدمسسيولوص،بحثلأىأساسىالديمغرافى

المشكلة.يعقد-القديمةالحضاراتدرسفىطدة

تشاعدلاولكنهاالمقدسالكتابفىالتعداديةالمعلوماتبعضبالطبعهناك

ألفستشةمصرمنخرج37-38()13:الخروجبسفروردمافحسبكثيزا.

منالخروحوقبل.معهمخرجواممننحتلطكبروحشدأسرهمإلى)ضافةجندى

فوقرجلآ053605مجمىللأسباطمفصلأتعدادانجد03-6،(ا:)العددسيناء

اثنانوهناكحدة،علىاللاويينإحصاءويتم36(؟38:الخررج)انظرالعشرين

بينأعمارهمتتراوحو935808(،3:)العددشهرعنأعمارهمتزيدألقاوعشرون

القوةتبلغ(5-اه36:)العددموأبسهولوفى48(.4:)العددوالخمسيناللاثين

منألفاوعمثررنثلاثةوهناكالصثرش،فوقرجلآ016037للأسبا!الإجمالية

هذهبينكبيرتضاربثموليس63(.36:)العددشهرعنأعمارهمتزيداللاوينن

خرجواملايننبعدةيقدرللس!نإجمالتاتعداداتفترضولكنها،المتباينةالأرقام

عنتعبيرمجردعنيزيدولامستحيلأمروهوالصحراء،فىوعاشوا!رمن
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الأو!الفصل

السكان

فالمسح.تعدادهمتحديدنحاولأنإسرائيلفيقشريعاتلفهمالمفيدمنيكونقد

يحدثما-وهودقيقإحصاءوجودوعدمسسيولوجى،بحثلأىأساسىالديمغرافى

المشكلة.يعقد-القديمةالحضاراتدرسفىعادة

تشاعدلاولكنهاالمقدسالكتابفىالتعداديةالمعلوماتبعضبالطبعهناك

ألفستمئةمصرمنخرج37-38()13:الخروجبسفروردمافحسبكثيزا.

منالحروحوقبل.معهمخرجواممننحتلطكبيروحشدأسرهمإلىإضافةجندى

فوقرجلآ053605يح!ىللأسباطمفصلآتعدادأنجد03-46(ا:)العددسيناء

اثنانوهناكحدة،علاللاويينإحصاءويتم36(،38:الحروج)انظرالع!ثرين

بينأعمارهمتتراوحو935808(،3:)العددشهرعنأعمارهمتزيدألقاوعشرون

القوةتبلغ(5-اه36:)العددموأبسهولوق48(.4:)العددوالخمسينالثلاثين

منألقاوعشرونثلاثةوهناكالصثرش،فوقرجلآ016037للأسباطالاجمالية

هذهبينكبيرتضاربثموليس63(.36:)العددشهرعنأعمارهمتزيداللاوينن

خرجواملايننبعدةيقدرللس!نإجمالتاتعدادأتفترضولكنها،المتباينةالأرقام

عنتعبيرمجردعنيزيدولاأمرمستحيلوهوالصحراء،فىوصكاشوا!رمن
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وعلىهائلةزيادةمنالشعبعلىطرأمالاحقعصرأهلبهاتخيلالتىالطريقة

أصغرها.وشمعونأقواهافيهوذا.نسبيةم!نةمنالأصليةالأسبارو

سجلوهوا-9(34:افاق)صموئيلداودلعصرمسجلآخرتعدادوهناك

صورحتىوتوسعتالأردنعبرضمتأنبعدبلغتهمدىأوسعفىللمحلكة

فىألفوخسمئةإسرائيلفىالتجنيدسنفىرجلألفثمانمئةومجصىوصيدون.

بنىتعدادال!تبيزيدا-6(31:الأولالأيام)أخبارالموازيةالفقرةوفىيهوذا.

أدفىولايزال.لإسرائيلغير.التابعةالأقاليميستبعدأنهمعأكبررقمإلىإسرائيل

فىرجلألفوثلاثمئةفمليون؟تقديرهفىمبالغاالثافى()صموئيلإجمالىتعداد

بالنسبةيعنىما،ملايينخسةعنيقللاس!نبتعداديوحىالتجنيدسن

كثافةالحديثةأوروبادولأشدفىالمربعالميلس!نضعفساحوالىلفلسطين

النساءتشملبأنهاسفرالعدد(إحصاءات)أوالأرقامهذهتفسيرأنكما.س!نية

هذهبأننقرأنوعليناافص.فىالصريحةالعباراتمعاقضاربمعناهوالأطفال

زائفة.الأرقام

.مق.738سنةفنى91-.3(.ا:)5الثاقالملوكسفرفىنجدهأصدقشاهدوهناك

الفضة؟منوزن!ألفقدرهاجزيةإسرائيلعلىالثالثبيلفترتيجلا!فرض

!اكلمنفردكلمنشاقلخسونقدرهاضريبةبجبايةمنحيمقامولدفعها

الفصل)انظروزنةل!شاقلآلافثلاثةقدرنافإذا.مملكتهفى"هائيلجتورى9

منرأسألفستونبهاكانإسرائيلأنمعناهفهذا(،البابهذامنعشرافالث

أضفناوإذا(.البابهذامنالحاقالفصل)انظرالرفاهيةمنقدرعلىأسر

يضاف.نسمةألفوأربعمثةألفثلاثمئةبينمايعنىهذافإنوالأبناءالزوجات
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كانواولكنهممؤكدغير)تعدادهموالفقراءوالحرفيونالدنياالطبقاتهؤلاءإلى

ولكنهممؤكدغير)تعدادهموالعبيدوالأجانبأ(هائيل"جتورىادمنعدداأقل

مملكةفىنسمةألفثمانمئ!عنيزيدلافالإجمالىإذنعددا(.أقلأيضا؟نوا

كانتإذيهوذا،س!نإليهمأضيفإذاحتىنسمةالمليونيبلغولاكلهاإسرائيل

أكثرمعظمهافىالمأهولةالمناطقوكانتإسراثيلحجمثلثعنتزيدلاالأخيرة

تباعذا.

الفترةإلىترجعتوراتيةغيربوثيقةيهوذالس!نالشقديرهذاتأكيدويمكق

وعددبلدةوأربعينستصكلىالاستيلاءسنحاريبحولياتفتسجلتقريتا.نفسها

كأسرىوطفلآوامرأةرجلأ.3.1.هوأخذحزقيا،علىالحملةفىالقرىمنيحصىلا

إحصاءإلىبلللأسرىترحيلعمليةإلىهناالإشارةتكنلمفإذامنها.حرب

يتملمحيثأورشليمباستثناءيهوذاس!نإجمالىيعطيناالتعدادفإنالمهزومللعدو

يشيرالحولياتفىالموازيةالفقراتفىكماالنصأنلهيؤشاومماعليها.الاستيلاء

مغالىبذلكالعددفيصبح،غنائمالمنتصرونأخذهمالذ!نالأسرىإلىبوضوح

1305.المقصودالرقموأنالنقشفىخطأكانوربمافيه.

حينصغرهالمدىليدهشالمرءوإن.كبيرةالمقدسالكتاببلدات!1تكنلم

ومساحةالأغزالطرفميدانمساحةعنمعظمهايزيدفلاالحفائرفىيراها

حولياتوتشتمل.بلندنالقوىالمتحففناءمساحةإلىيصللابعضها

ق.م؟733سنةفىغزوهاتمالتىالجليلببلداتقائمةعلىالحالثتيجلاثبيلفر

بترحيليقومالملكهذاوكانوخسن،وستمئةأربعمئةبننالأسرىعددويتراوح

كانت.اليومنعرفهاالتىتلكعنتزيدلاقرىهذهكانتإذنبأسرها.بلداتس!ن
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حسبتضمالقديمةدبيرأومرسيمبيتتلف!نت.بالطبعأكبرالمراكزبعض

عصورازدهارها،أوجفىنسمةآلافثلاثةأوألفينبك!ضفهاقاممنتقديرات

فسبتا.مهمةمدينةوكانت

الثاقسرجونفيقول.وأورشليمالسامرةعنللمعلوماتأخرىمصادروهناك

،الأولالمقامفىالعاصمةعلىالزحيلهذاوأثر.السامرةمنأسيزا37309أخذأنه

علماءيؤكدكصاالحصارأثناءفىإليهالجأوامنشملأنهلابدولكن،بالجملةوكان

نسمة.ألفثلاثينحوالىتضمكانتالبلدةأنعنهابالكشفقامواالذينالآثار

لأنؤتفسيرها،حصرهايصعبنبوخذنصررحلهممنأرقامفإنأورشليمأما

ترحيلتم14()34:الحاقالملوكسفرلروايةفطبفا.متباينةرواياتتضمالنصوص

الفقرةأنإلاق.م597سنةفىوالصتاعالحدادينوكلالرؤساءمنآلافعمثرة

أصحابمنآلافسبعةعنيزيدلاماتحصى16()34:نفسهبالسفرالمماثلة

رحلنبوخذنصرأن38-.3()53:إرمياءسفرفىويروى.الصناعمنوألفالبأس

و785547،سنةفىأورشليمس!نمنو338م.ق.597سنةفى"يهوذتا(0333

ولاقشيرمستقلةو!الأخيرةالقائمةوهذه0604.بإجمالى385سنةفى"يهوذئا،

16(14،)34:الأفىالملوكبسفرالواردةوالأرقام.الأسرىمنخاصةفئاتإلىشك

لارقموهو.آلافعشرةحوالىترحيلفتمتقريتا،متساويةو!ئخمعأنينبىلا

الأجانباللاجئينيشملقدنفسهالوقتافىولكنهالس!نمنجزةاإلايمثل

لاأنناكما.الحساباتكلفىيشككماوهو؟المدينةأسوارداخلاحتمواالذين

أنطيوكسقيامإلىيشيرحيث14()5:الثاقبيينالم!تقديراتفىنثقأننستطيع

س!نعددويتسمعبيذا.مثلهموببيعأورشليمفىألفاأربعينبإعدامالشهير
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فالمدينة.المغالاةمنأكبربقدرأيضاوجوزيفوسهي!تايوسمنكلعندأورشليم

وكان.فسمةألفوثلاثينألفاوعشرينخسةبينماتضمكانتالمسيحعصرفى

قبلأسوارهاداخلتضهمالقديمةالمدينةهذهكانتالذينالس!نتعدادهذا

فىعدداأكزكانواس!نهابأنالقولوبستحيلتقريئا.نفسهاالمساحةوفىسنوات

القديم.عصورالعهد

الغزواتأنالمؤكدومنلآخرعصرمنتباينالبلادس!نتعدادأنشكلا

فىالاقتصادىالرخاءإلىإضافةداودعهدفىالكنعانيةالجماعاتوضمالإقليمية

طوالاستمرماوهو4نالس!تعدادفىكبيرةزيادة%لىأدت!هاسليمانعهد

إجمالىفإنذلكومع.والزراعةوالصناعةالتجارةتقدمبفضلالتاليينالقرنين

كثيزايزيدأنيمكنلاالرخاءهذاذروةفىويهوذاإسرائيلمنكلس!نتعداد

نأيلاحظوبالمقارنةالميلاد.قبلالثامنالقرنمنالأولالنصففىالمليونعن

الكبرىالصهيونيةالهجرةقبل319!لسنةالبريطاقل!حصاءوفقافلسطينس!ن

يمكن؟نفلسطينبأنالفولالصعبومن.فسمةألفعمفروأربعةمليوتاكانوا

وفرهاالتىالمصطنعةالمواردغيابفىالقديمةالعصورفىذلكمنأكزقسعأن

الحديث.الاقتصاد
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الثافىالفصل

تقسيم!م9السكافي

عىجتماالاالتطور10

لكنفقيرةأوثريةالعاثلاتهذهتكونوقد.البدويةالحضارةفىعائلاتهناك

غيرهامن!أنبلاالقباثلوبعضنحتلفة.اجتماعيةطبقاتإلىتنقسملاالقبيلة

حتى.المستقرينبالفلاحينمقارنةأنبلاء"أنفسهميعتبرونجميغاالدولكن

علىينطبقوهذا.العائلةمنجزءايشكلونبل،مستقلةطبقةيشكلونلاالعبيد

بدوية.شبهحياةيعيشونكانواطالماإسراثيلبنى

العشيرةبل،القبيلةاليرحدةتعدفلمجذرى.اجتما!بتحولالاستقرارجاء

الحياةوصارت.قريةعنالعادةفىتزيدتكنلمبلدةفىالمستقرة)جمشياحا(

الضثنيةلسفروالأسالمىالقديمالإطارأنويلاحظ،صغيرةبلداتحياةالاجتماعية

والقتلة91()اقثنيةاللجوءبمدنالخاصة؟لقواعدمعظمهفىمحلىتشريع

الأخوزواج13-38()33:والزنا18-31()31:الأبناءوعقوقا-9()31:المجهولين

فىماحدإلىباقئاظلالعشيرةعلىالقائمالتنظيمهذا5-.1(.)35:أخيهبأرملة

العودةبعدحيةقوةيمثلوظلالبب(هذامنافامن)انظرالفصلالمملكةظل

13-14(.13:زكريا7؟4:)نحمياالسبىمن
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منهمالمدنيونالملكفموظفو.مهمةبتغيراتالمقكيةمركزيةوجاءت

كممثلينالأقالمفىيقيمونأوكانواالعاصمتينفىتجمعواسواءوالعسكريون

أحيائا.طاومعايىضةالمحليةالمصالحعنمنعزلةطائفةيشكلونكانواللسلطة

وبيعالتجاريةوالصفقاتالاقتصاديةبالحياةالتلاعبساعدوذاكهذاوفوق

بينافاجشاثراءبعضهافأثرى؟العائلاتبينالمساواةعلىالقضاءعلىالأراضى

القديمالإسرائيلىمجتمععلىنحكمأنالخطأمنولكن.مدقعفقرفىبقيتهاغرقت

بينالحاضرفىأوالماضىفىسواءالمجتمعاتسائرعرفته!التىبالضناقضات

بنىعندتكنفلم.و"البروليتاريا"."الرأسماليين"وبينو"السوقةأالنبلاء،9

الخاصةبمصالحهاالواعيةللجماصكاتالحديثبالمعنىاجتماعيةطبقاتإسرائيل

هذافىنتناولأنأثرناالمضقلةالمقارناتهذهمثلولتفادى.للأخرى؟والمعارضة

نظزاطاتعريقانقدمأناليسيرمنليسولكنأ.نالس!"تقسيماتالفصل

الدقة.إلىالمتداولةالتسمياتوافتقارلتنوعها

همونفوقالقولمعلية3.

!ايدفىقليلمنذبهااستشهدناالتىالتثنيةنصوصفىالداخليةالشؤون؟نت

)زقن("الملتحين"أو"البالغين"يعنىاللفظهذاأنالعضيظنوقد"زقينيم".

"ضيمن"(تعنىالمقابلة)الصفة!الشيوخ،أنهموالأرجحعموى.مجلسفىاجتمعوا

الأول)صموئيلقريةكلفىالمجالسمننوصكايشكلونممنالعائلاترؤساءوهم

3(.36-ا03:

لفظمعبالتبادلاللفظهذايطالعناو16(6)8:والقضاة14(و7)33:العددوفى

)8:القضاةفىكمترادفينجنبإلىجنتايرداناللفظانوهذان)الرؤساء(.)شريم"
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فى.كمترادفيناللفظانيردكما.سكوتفىمنهموسبعينسبعةنجدحيث14(

فىصراحةيردكماالعائلاترؤساءمعناهنفسه"شريم!ولفظ14(.)3:أشعياء

!ايجلس9()93:أيوبسفروفىبعدها.وما834:عزرافىوربما893:عزرا

فاللفظانثممن33(.)31:الأمثالسفر)شيوخ(كأالبلدةبوابةعلى"شريم(

ما.حدإلىمترادفان

يصطدمولكنهأيفماأخرىنصوصفىالمعنىهذا"شريم"للفظيكودقوقد

الأجنبيةالممالكفىسواء،%وموظفوهالملكضباطأحياتافهمآخربمدلول

.7:عزرا18؟:33؟:اإستيربعدها؟وما3817:ا؟35:9إرمياءا؟13:5)اقكوين

بأكملهالجيشأووحدةوقادةعسكريونضباطغالتاوهم.إسرائيلفىأو38(

33؟9:الأولالملوك3؟34:الثاقصموئيل55؟18،لاا:13؟8:الأول)صوثيل

سليمانكوزراءمدنيونموظفونأيضاضكالتاوهم4(.ا:اا؟4ا:الثاقالملوك

وأ8(33:الثاقالملوك36؟33:،ا؟03:الأول)الملوكومحافظون3(4:الأول)الملوك

31(.34،91:بعدها؟وما8:3601؟34:)إرمياءصكامةبصورةموظفون

،9145:339:الثاق)الملوك"خدم(مجردالضباطهؤلاء؟نبالملكعلاقتهموفى

رفيعة.بم!نةيحظونف!نواالناسبينأما(.البابهذامنالسادسالفصلوانظر

7(.14:33؟8:الأول)صموثيلأحياناالأراض!يهبهمالملكو؟ن

قوئاكياتايشكلونكانواحيثوأورشليمالسامرةالعاصمتينفىعدداأكثرو؟نوا

الثافى)الملوكسيدهمعلىيتآمرون.فقد،3-35(،38:)إرمياءحسابهالملكيحسب

رؤساءعنيختلفونيكونوالمعديدةحالاتوفىواسعنفوذطمو؟ن33(.31:

منها.اختيارهميتمكانالتىالكبيرةالعائلات
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واشريم(للفظىتبادلتااستعمالآنجد16()8:والأمثال18()31:العددوفى

المزامير8؟3:الأول)صموئيلالمجالسفىمقعدلهؤلاءو؟ن)المصتازش(.إنديبيم(

6(.؟ا:الأمثال3؟6،ا:9؟118:)المزاميرومتنفذ-شأثرياءو؟نوا8(؟ا:13

وا!هـ"شريم"بينتوازئانجد17()01:والجامعة13()34:أشعياءسفرىوفى

المقابلافصفى)شريمأمحل)حوريمالفظمجل03()37:إرمياءوفىحوريمأ،9

إلىجنتايردالجمعبصيغةدوقايردالذىاللفظوهذا،1(.)34:الثافىالملوكبسفر

هائيل(أجبورىلفظومع11(8،)31:الأولالملوكبسفرازقينيم(لفظمعجنب

منالقريبةاللغأتفىومشتقاتهالجذريشيروكما،1(.)،3:الثافىالملوكبسفر

االأصلاءا.أوالأحرارا1فهمالعبرية

المملكةعصرفىالحاكمةالطبقةعلىوتدلتقريئامترادفةالألفاظفهذهثممن

يشارأخرىنصوصوفى.نةالم!أصحابأىالعاثلاتورؤساءالادارةرجالوصكلى

7(.3:يونان5؟5:إرمياءا؟ا01،6:الثافىالملوك)الكبراء،"نجدوليم"بلفظإالهم

)93:أيوبسفرفنىنفسها.الجماعةإلىتشيرأخرىأسماءتطالعناالسبىوبعد

الأولالأيامأخبارسفرىوفىأشريم"،اديساوون!ثحيديم"ادأننجد9-.ا(

يردلاالسبىقبلمانصوصفىاللفظأنإلا.النهايةفىمتساويانكللاهماوالثاق

ا؟96:الأول)صموئيليهوهنص!بهالذىالملكعلىوينطبق)نخيداالمفردبصيغةإلا

5(.03:الحافىالملوك3؟ا:76؟14:الأولالملوك8؟5،3:7:الثافىصموثيلا؟.ا:

نحميابسفر)حوريمألفظمعيردالذى)شجانيم"لفظيطالعناأخرىناحيةومن

فى.كثيزااللفظهذاويرد3(،)9:عزرابسفرأشريم(لفظومع3!(16:4،8،)3:

اللفظهذابأنإحساسالقارئويراودالنفوذ.أصحابإلىإشارةفىنحمياكتابات
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فىاللفظأنإلا.المتداولغير)الشيوخ(!زقينيم،لفظمحليحلمعجمهفى

الابلية.مندخيللفظوهو"أحاكممعناهالأقدمالضصوص

بالمعنىإالبلاء"الم!نةوأصحابالمتنفذينهؤلاءعلىنطلقأنبالطبعيمكن

الفردإالهاينتىمغلقةطبقةمنتعنيهبمانبالةيشكلونلاولكنهم،للكلمةالواسع

.الأرضمنكبيرةمساحاتوتتملكالامتيازاتببعضوتتمتعبالمولد

وهمالأراص.قلاكمنطبقة(هائيل"جبورىاديعتبرونالباحثينبعضكان

علىضرائيامنحيميفرضحيث03()15:الثافىا!للوكسفرإلىذلكفىيستندون

هذهأنيبدوولكن.للأشوريينالجزيةيدفعل!يمملكتهفى"هائيلجبورى9اد

أخبارسفرىفىالغالبالمعنى)وهو"الشجعاناتعنىالأصلفى؟نتالتسضية

تكنلموإنحتىوحده"جتوريم"!طفظالفرسانأوالبواسلالمحاربينأو(الأيام

1(.ا:االقضاة3؟8:)يشوعبهمخاصةممتل!تلهم

بمستوىويتمتعونالعسكريةبالخدمةالمقيدينعلىآنذاكتطلقالتسمية؟نت

هناكحيث.-()15:فىاكالملوكنصعلىمجيبالذىالمعنىوهو.معينمعيشة

أفقرمنالنقيضعلىهمحيث14()34:الثافىالملوكنصوعلى،منهمألقاستون

شاولكأبىثرىرجلمجردبوعزنجدحيثا()3:راعوثنصوعلى،الأرضس!ن

1(.)9:الأولصموئيلفى

،،رض11"شمعب3.

فسرتقسميةو!أيىتس(ها)عام"الأرضإشعبعنكثيزاالنصوصتتحدث

فىالسوقةأوالشعبعامةأوالدنياالطبقةتعنىأنهاالكثيرونفيرىعدة.بطرق

أنهمالبعضيرىبينما؟المدنأهلمقابلفىالفلاجننأو،الأرستقراطيةمقابل
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أنهمإلىالثالثالبعضويذهب.-البرلمانيشبهأو-فيماالخكوم!ةقىالمثمعبنواب

افصوص!دراسةوتبينما.إقليمفىمدنيةبحقوق4يتمتعونالأحرارمنجماعةكانوا

بينما،البعيدةالحقبةلتلكبالنسبةقبوله!يبهنالذىالرجيدإلأخيرإالتفسييرأن

الزمن.يمرورإلقسي!ية-بعنىتغير

فنى.إسرائيلبنىغيرمنأفرادإلىبهاتمثم!يرالئافصبرصفيبالنظرولنبدأ

فىحبرونأهلمنإ.لحثيين(الأرضشبعب9بالمقصود13-13(،33:االتكوين

بها.يقيم/غريبمجرد.كالقالذ!الراهيبممقايل

ا:)4العددوفى؟يعقوببنىبقابلفىالجصريونبهائقصد6()43:التكو!شوفما

الموازىالتعبير)انظرإسائيلبنىمقابليقسالأرضسادةبهاءالبهنعانيونئقصد9(

أنهفيبدو(ه)5:الخروجأماافيؤص!"(.فيالشإبمن"ابشغ!ت38:؟ا:العددفى

(،الأرضإشعبالعبرانيينيسى"المشورة"نصفىفالفرعونالتفسيؤهذايناقض

القراءةتبىيبررماهناكولكن(،الشعب"عامةبمعنىالتسميةيررتمسرما

".الأرضشعبمنعددا)أبمثر:السامرية

هذهاستعمالفيتمييزهايمكنعصورثلاثةفهناكإسراثيل،إلىا-قينونعود

وإرمياءالحاقالملوكأسفارفىأساشاوردتابيسيىمنالعودةفقتبلالتسبمية

ا؟165:افاق)الملوكالأميرأوالملك)أ(عن:(الأرض)شعبفيتميز.وحزقيال

الرؤساء)%(3(؟37:)القضاةوخدمهالملك()ب33(؟37:45؟7:حزقيال

)حزقيالوالأنبياءوالكهانالرؤساء)ء(31(؟44:ا؟18:3،9؟ا:)إرمياءوالكهان

الشعب.منأخرىطبقةأيةمنالنقيضعلىايقفونولا،3-93(33:
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"إلاأورشليمفىنبوخذنقريتركلم14()34:الثاقالملوكبسفروردماوحسب

إلىتشيرلانفسهاالتسميةأنعلىالمضافالمؤهلويدل"،الأرضشعبمساكين

إليهاالمشارالخصوصفىأيفماذلكويتبين93(.33:إستير)انظرالفقيرةالطبقات

ؤيكقتيقاؤيزؤشاثقاتفودايئئولثالأزص!قئغل"...18(:)1:كإرمياءقليلمنذ

الأزص!إ.ؤيشغب

فرضالتى"الخطية"ذبائحاللاويينسفرمنالراجالإصحاحتشريعويميز

33الفقرة!ها،إسرائيلجماعةعلىا3الفقرة"الكهنةكبارعلى3الفقرةتقديمها:

علىبالعقابوالالتزام".الأرض"عامةمنفردأىعلى37الفقرة،رئيسأىعل

3-4(.03:)اللاويين!طهالأزص!""شغبيشملالخطايابعض

علىتنطبقالتىفالتسميةلذا!ها.المواطنينكتلةإلىيرمزإذنالأزفي""يثمغب

"أخذ31()14:الثاقالملوكفقرةقارنيهوذا":"شعبعنبديلآترديهوذامملكة

يهوآحاز".الأرضشعب"وأخذ03()33:الحاقالملوكبفقرةعزريا"يهوذاشعبكل

مل!يوشياوأعلنواأمونبقتلةالعقاب"الأرض"شعبأنزلنفسهاوبالصورة

اختار"الأرضشعب"كل18(14،)11:الثاقالملوكوفى34(.31:الثاق)الملوك

منوحاشيتهاعثالياضدوطنيةثورةهذهف!نتتعل،معبدوهدميهوآش

أورشليم؟أىالمدينةمقابلفىالازص!""شغبتضع03الفقرةأنصحيح.الأجانب

وأعوانموظنىبكلأورشليممقرهكانالبلاطأنمرجعهاالضفرقةهذهأنإلا

شعببينالتفرقةإلابهايرادلا03الفقرةفىفالمقابلةإذنبه.أطيحالذىالنظام

بمعنىموضعأىفىالتسميةهذهتردولا3(.)35:إرمياءفىأورشليموأهالىيهوذا

اجتماعية.طبقةأوحزب
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؟34:)حبمالعامبمعناهاالتسميةهذهاستعمالاستمرالسبىمنالعودةوبعد

ؤزؤشاةتا"ففوكتاعبارةتذكرناحيث6()9:دنيالفىحتىوتطالعنا(ه7:بهريا

سفرىفىيتغيرالمعنىلكن.وحزقيالإرمياءبعبارقىالأزفي"شغبؤضؤؤآتاةتا

:3)عزراالأزاصى(1أوالأزاصأ"لثئغوبالجمعبصيغةالتسميةفتردونحميا.عزرا

أهالىإلىتشيرهناو!33(.93،31،.ا:03؟9:نحميا11؟01،3:ا؟ا3:9،1،3؟

السبتمراعاةويعوقونالإصلاحعمليةيعرقلونممناليهودغيرمنفلسطين

يهوذا"شعب9و!الأرضدأشعوببينمقابلةوهناك.بنسائهمالمختلطالزواجويتم

لمعنىتاتاقلتايعدوهوماا(.)9:عزرافىإشزائيلاو"شغئا،()4:عزرافى

للتسمية:الأسايمىالمعنىفىالتفسيريكمنأيضماوهناالسبى،قبلالتسمية

التىالسياسيةنةبالم!تحظىلالأنهاالأزفي(شغب1ليستالعائدةفالجماعة

وأالأزص!أ"شغبهمالأخيرونفهؤلاءوالموآبيين.والعمونيينللسامريين؟نت

"الأزاضإ.

إلىيشيرالأحبارعصرفىالأزص!ا"شغبف.ثالثلمعنىالطريقتمهدوهكذا

يطبقونه.أولاالت!ثريعيجهلون؟نوامنكل

وفقراءأغنياء،.

واحدمعيمثىمستوىفىيعيشونجميغاإسرائيلبنىالاستقراركانحقبةأوائلفى

بينمشتركةجملكيةالأرضوكانت،الأرضمصدرهاالثروةوكانتتقريتا.

الأولالملوكسفرفىنابوتقصة)انظرملكيتهاتحىعاثلةكلوكانت،العائلات

تصثللاتزالف!نتالرلغأجلمنوشراؤهاالعقارأتوبيعالتجارةأماا-3(.31:

نابالف!ن؟بالطبعاستثناءاتهناككانت.الاقتصاديةالحياةفىهامشيةعناصر
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وألفغنمرأسألافثلاثةيمتلككانيهوذا.مرتفعاتفىثرىماشيةمربىمثلآ

ومئةرغيفمئتىأبيجايلزوجتهأرسلتداودغضبحدةولتخفيفماعزرأس

ولحمالفريكمنكيلاتوخسخروزقئتينقرصومئتىالزبيبمنعنقود

ألافسبعةيمتلكف!نأكبزأيوبثروةو؟نت18(.35،3:الأول)صوئيلضأن

3(؟ا:)أيوبأتانوخسمئةالماشيةمنزوجوخسمثةجملآلافوثلاثةغنمرأس

سفرفىإبراهيم)انظرعصرالآباءشيوخكباركأحدأيوبتصورالقصةأنإلا

بنىملوكمنملكينأولجاءذلكمقابلوفى35(.6:34؟13:ا؟6ا:3اقكوين

أرسلولكنههاثيل""جبورشاولأبوف!نالثراء.متوسطةعائلاتمنإسرائيل

مجرثشاولو؟نبعدها(،وماا9:الأول)صموئيلالمفقودةالإتنعنللبحثابنه

16:الأول)صموئيلالغنمير!داودو؟ف(.ه11:الأول)صموئيلبنفسهالأرض

منبكيلالجيشفىإخوتهإلىأبوهوأرسلهبعدها(،وما3834،.؟،17:وانظر11،

روايةوفى17(.17:الأول)صموئيلالجبنمنقطعوعمثرأرغفةوعشرةالفريك

وجدتاخروزقخبزام!!أخذالملكيدىبينللمثولداودذسعندماأخرى

ولا،التواضعفىغايةمعيشةمستوىيشلهذاكل.3(.16:الأول)صموئيلهدية

أفضل.مستوىعلىالدوائرهذهفىأخرىعائلاتأيةعننسمع

المعيشة.مستوىفىالتساوىبهذاتشهدإسراثيلبنىقرىفىتمتاالتىوالحفائر

قبلالعاشرالقرنبيوتكافةنجدنابلسمنبالقربالحاليةالفرحتلأوترسةفنى

معيشةتعيشلعائلةسكتايمثلمنهاوكلواحدونسقواح!دحجمذاتالميلاد

فىالميلادقبلالثامنالقرنبيوتإلىانتقلناإذاجلتاالتناقضويبدوجيرانها.
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السعنيختلف!فىوتقعبناءوأفضلحجئاأكبرالأثرياءفبيوت؟نفسهالموقع

الفقراء.ببيوتيكتظالذى

رأيناكماأفرزتالمقكيةفالمؤسسات.اجتماعيةثورةنشبتالقرنينهذينبين

الملك.عليهمأسبغهاالتىالعطاياومنمناصبهممنترمجواالموظفينمنطبقة

ف!ن.الطالعمجسنأوالشاقبالعملسواءأراضيهممنطاثلةأرباخاغيرهموحقق

غيتاعزث"إق9(:)13:هوشعفى)إسرائيل(أفرايميقولالعصرسمةالرخاء

ولاوذهتافضةأرضهماوامتلأت7(:)3:أشعياءويقولثؤؤة(،يتقميىؤتجذث

عاموسا؟84:)هوشعالبناءفىلزفهممعاصريهمالأنبياءويد-شلكنوزهم(.نهاية

:3)أشعياءافيابوفى4(6؟عاموسا-13؟51:)أشعياءاللهووفى11(5:ا؟35:

خقلآؤتقيرئونبتيياتيئا!تصئونمنقبلمنالأراصشراءويدينون16-34(.

فىمتفاوتةالعصرذلكفىالثروةف!نت8(.5:)أشعياءقؤصع!تئقلأختئبجقل

وااليوتويغتصبونهاالحقوليشتهونفإنهم9المصدرشريفةوغيرتوزيعها

وينهبونهمالناسيغشونالأغنياءالأراض!ملاكوكان3(.3:)ميخاويأخذونها"

:ا)أشعياءمرتشينالقضاةو؟نبعدها(وما31:ميخا5؟8:عاموس8؟13:)هوشع

:3)عاموسالرحمةيعرفونالدائنونيكنولم3(7:ا؟ا3:ميخا38؟5:إرمياء33؟

6(.8:8-6؟

لواءالأنبياءفرفعالأعباءهذهيعانونوالفقراءالضعفاءنجدالآخرالجانبوعلى

-833:المزاميروانظرا؟53:ا؟4:عاموس4؟ا:ا3؟.ا:14-15؟3:)أشعياءقضيتهم

الحروجسفرأح!مهناككانتالسابقةالعصوروفى.عنهمأيقماالتشريعودافع،(

فهو.عصرهفىالاجتماعيةالظروفيعكسالتثنيةأنإلا6(36:33-34؟)33:
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قبلرهنهإيىئردفقيزاكانإذاالمقترضإنويقولا(7-ا15:)التثنيةالز؟ةيفرض

ويحمى35-36(33:الخروجبتشريعإلحاقا؟أ-3413:)التثنيةالشسسغروب

إلىتهدفقواعدهناك؟نتولكن11(36:متىوانظر11،ا:5)التثنيةالأجير

الصعبمنأنهولوالعبرانيينبينالمساواةمنقدروإيجادالمدقعالفقرمنالحد

للفقراءالأرضمحصولئتركسابعةسنةكلوفى.الواقعفىتطبيقهمدىتحديد

)التثنيةفقيرفيكيكونلاحتى9ا(:15:)التثنيةالديونوئلى11(33:)الخروج

لأرضفردكلواستعادةالعامالعتقفرض()اليوبيلابخمسينالسنةوفى4(.ا:5

(.الإصحاحبقيةفىواقفاصيل3501:)اللاويينأجداده

كتبفىعديدةفقراتوهناك،الأولالمقامفىنفوذأصحابالأثرياء؟ن

فىمستقلةاجتماعيةطبقةيشكلوافلمالفقراءأمامغا.الفثتينتدينالأنبياء

عزلتهم.عنناخماضعفهموكانأفراذاالفقراءف!ن؟المقابل

دينى.أوأخلاقىمدلولأىذاتهماحدفىيتضمنانلاو"فقير"غنى"ولفظا

فىفالثراء.متعارضينفكريينتوجهينفىأخلاقيينمدلولينيكتسبانلكنهما

فىيطالعناماوهذا؟عقابوالفقر،الفضيلةصكلىثوابالدنيوىالثوابنظرية

يعارضهتوجهوهو6(15:ا؟ا-56أ.1:والأمثالا-3(3:113؟)1:؟لمزاميرنصوص

يدينهاالتىوالحقائقالعامةالحياةتجاربمنيبدأآخرفكرىوتوجه.أيوب

انربفيحبهمالفقراءأماالفقراء،يقهرونوسفهاءأشرارأغنياءفهناكالأنبياء؟

وهكذا4(.11:)أشعياءالأتقياءلممينصفهم33-33(33:الأمثال18؟01:)التئنية

تاالزث"أظئئواصفنيا:عنديبدأوالذىللألفاظالروحافىللتأويلالطريقتمهد

فىالفقر"9روحانيةوتنامتا-13(.33:وانظر3،3:)صفنياالأزص!"تائميىخيغ
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الفقرعلىالدالةالألفا!أنإلاالسبى،بعدماومزاميرأشعياءمنافافىالضصف

رأدينيةطاثفةالفقراءيش!فلم؟السسيولوجيةمضامينهافقدتحينذاك؟نت

.بعدهولاالسبىقبللااجتماعيةطبقة

المقيمونالغرباء50

الذينالعابرينوالغرباء!الأرض!شعبوهمالأحرارإسرائيلمواطنىجانبإلى

ا:5)الضثنيةالتشريعمجميهمأندونولكنالضيافةكرمعلىالاعتماديمكنهمكان

)جريم(.مقيمينغرباءمنتتألفالس!نمنشريحةكانت31(3:33؟

قبيلتهغيرلقبيلةيلجأالذىهواللاجئالقداىالعربالبدوعندالجاركان

دائمةبصورةيقيمغريب؟إسرائيلبنىعند"جراادكانكذلكللحصاية.طلتا

أفرادعلىيطلقاللفظوكان.الحقوقببعض-فيهاويتمتعتقبلهأخرىجماعةوسط

كانوكذلك4(33:)التكوينحبرونفىجر!9إبراهيمف!نالسواء.علىجماعاتأو

أسرتهومعهلحمبيتمنرجلجاءكما3(.33:18؟3:)الخروجمدينفىمويمى

)جريم("غرباء"إسرائيلبنوو؟نا(.1:)راعوثموآبفىمقيمكغريبليستقر

جتايمإلىالبئيروتيونولجأ8(.33:ا؟019:التثنية9؟03:33؟33:)الخروجصرفى

3(.4:الثافى)صموئيلمقيمينغرباءبهاوعاشوا

الأرضأصحابأنفسهماعتبرواكنعانفىإسراثيلبنواستقرأنوبعد

سواءالأصليينالس!نمناستيعابهميتملمومنالأزص!"؟شغب9أوالشرعيين

أضيفهؤلاءوإلىجريما؟9صارواالعبوديةمرتبةإلىبالتدفىأوبالمصاهرة

قبيلةوسطليعيشيخرجالذىالإسرائيلىالقديمةالنصوصوتعتبر.المهاجرون
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بنيامينآلحيثجبعةفى)غريئا،كانإفرايممنرجلفهناكداجر"؟قبيلتهغير

16(.ا:9)القضاة

إلهاينتمونأرضالمتكنفلم؟الفئةهذهضمنعامةبصفةاللاويونوكان

اللاويينالمجتمعبحمايةالخاصةالتشريعاتوتصنفا(،7:91-9؟17:)القضاة

13(.93:36؟ا:4ا؟3ا:3)التثنيةواحدةفثةفى"جريم(واد

لهمتكنلمولكنالاجتماسالمنظورمنعبيدلاأحرازاالمقيمونالغرباءوكان

كانواولعلهم.إسرائيلمواطنىعنيختلفونكانواوبالضالى،كاملةمدنيةحقوق

استردواالذينالأصليونييلولونيزس!ن،.وهمإسبرطةفىالبريوكوىيماثلون

فالغرباءذلكومع.سياسيةحقوقلهمتكنلمولكنملكياتلهموصارتحريتهم

فىكلهاالأراضىجملكياتكانتفلماالأمربادئفىحظاأقلكانواإسرائيلفى

كما14(3:لح)التثنيةالأجراءمرتبةإلىالمقيمونالغرباءتدفىإسراثيلبنىأيدى

يصنفونف!نواالغرباء،بينالقاعدةالفقروكان8-.ا(.17:)القضاةاللاويونفعل

إسرائيلبنوأوصىممناقتصادتاالمستضعفينوكلواليتاىوالأراملالفقراءضن

العنبونثارالشجرعلىتبتىإذاوالزيتونسقطتإذافالثمرة.عليهمباقصدق

وانظر3،ا-ا349:التثنية33؟33:.ا؟91:)اللاويينطمئزك!طهالحصادوبقايا

حمايةفىالفقراءكبقيةو؟نوا.ا(.7:زكريا7؟33:حزقيال3؟6:33؟7:إرمياء

إسرائيلبنووأوصى(.ه3:ملاكأ9؟146:المزامير18؟01:)التثنيةالرب

التثنية9؟03:33؟33:)الخروجصرفىغرباءكانواأنهميتذكرواوبأنبصساعدتهم

34؟91:)اللاويينلأنفسهمحبهمالغرباءمجبأوصوافإنهملذا33(،34،18:

91(..ا:التثنية
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وفى93(ا:4)التثنيةسنواتثلاثكللمجمعالذىالضثرفىبنصيبلهموأوص!

)العددلهممفتوحةاللجوءمدنوكانت6(،35:)اللاويينالسابعةالسنةمحصول

)التثنيةإلص.هـائيلأفرادكساثربالعدل.الم%.و!القانونيةالاجراءاتوفى15(.35:

33(.3:34،16؟03:)اللاوييننفسهاالعقوباتعليهمتطبقكانتولكن16(ا:

اليومية.الحياةفىإسرائيلبنىعنالمقيمينالغرباءتفصلحواجزثمةتكنولم

وتنبأ43(،38:التثنيةوانظر47؟35:)اللاويينأثرياءصاروامنالغرباءومن

33(.47:)حزقيالالمستقبلفىإسرائيلبنىمعالأرضسيقتسمونبأنهمحزقيال

الجيفةيأكلأنللغريبمجلأنهعلى31(ا:)4التثنيةينصالدينىالمنظورومن

بنىعلىيحزمهكماالغرباءعلىذلكيحزم15()17:اللاويينسفرأنحينفى

-178:)اللاوييننفسهاالطهارةتشريعاتعليهمتطبقذلكعداوفيما.إسرائيل

.أ؟03:)الخروجالسبتحرمةعلىيحافظواأنوعليهم.ا(.91:العدد36؟13:18؟

القرابينيقدمواأنوطم93(16:الضكفير)اللاويينيوميصومواوأن14(5:التثنية

الدينيةالأعيادفىكوايشاوأن93(15،15،16:العددا؟8:338؟17:)اللاويين

نأشريطةإسرائيلبنىمعبالفصحمجتفلواأنلهمإنبل14(16،11:)التثنية

14(.9:العددوانظر48-94؟ا:3)الخروجيختتنوا

وإرمياءالتثنيةمباشرةةالسبىعقبدونتتقريتاالفقراتهذهكلأنويلاحظ

فىيهوذافىالمقيمينالغرياءعددأنيبدوثممن.اللاويينفى"القداسةؤ)تشريع

تدفقحدثوربماطم.التشريعاتسنمنلابدو؟نزادكانالمملكةعصرأواخر

السابقة.الشماليةالمملكةمنللاجثين

3؟\



يسيزانفسهابالديانةيدينونوالذينعرقتاالقريبينالغرباءهؤلاءاستيعاب؟ن

لنشأةالطريقتمهدوبذلك.بالخارجولدواممنالغرباءبدمجالتعجيلصكلىوساعد

السعبينيةالترجمةوضعتهالذىالمقابلوهو"اليهوديةللديانةالجدد)المعتنقينطاثفة

العبرية."جر(لكلمة

35،33:اللاوس33،4:)التكوش)جرابكلمةمقترنةأحياتاتوشبا9!طمةترد

إلىإشارةفى"تويثمب(كلمةتردكما13(.93:المزاميرا؟935:الأولالأيامأخبار35؟

"النازلينوكلالعبيدوإلى04(35:.ا؟)33:واللاوي!ه،(ا:)3الخروخفىالأجراء

كانت)توشب،ا!طاثفةأنافصوصهذهمنويبدو6(.35:)اللاو-ساعندك

لهذهالمنتىف!ن.التطابقحدإلىبينهماالشبهيصللمولو"جرا،ادكطاثفة

وانظر1345:)الخروجوالدينيةالاجتماعيةالناحيتننمناندماتجاأقلالفئة

زخل")تنريلبلبه،خاصبيتلهفليس،استقلاليةوأقل01(33:اللاوينن

دونتالتىالنصوصفىالغالبفىيردلاحقلفظوهو6(.01:35؟33:)اللاوش

السبى.بعد

ا!نجراء60

أحراروهمالأجراءهناككانالتالىالفصلفىسنتناولهمالذ-شالعبيدجانبإلى

الغرباءكانكما.عليهمتفقأجرنظيرمعينةلمدةمعينعمللأداءيؤجرون

التثنية33041:اللاوش5،،ا:3)الخروجنفسهابالصورةيؤجرونوالرحلالمقيمون

وبمرور7(.03،38:31:ا؟935:)التكوينلابانمعيعقوبفعلكما14(،3:

إسرائيلبنىمنآمتناعددفاضطرأرضهاوفقدتفقزاالأسربعضازدادتالزمن

همالزراعيونالعمال؟نالأولىالعصوروفى14(.34:التثنية)انظرأجراءللعمل
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عمالأو13(3:)عاموسغنمبر!يعملونف!نوا.الطريقةبهذهئستأجرونالذين

متىوانظر418:الثافىالملوكبعدها؟وها33:راعوث)ربماعنبقاطنىأوحصاد

ا:9)اللاويينحاك!مجدثكماباليوميةاستئجارهميمكنوكانبعدها(.وماا03:

أشعياء53؟35،05:)اللاويينسنوىبأجرأو8(03:متىوانظر3415:التثنية13؟

11(.37:سيراخأ؟14:316،ا:6

بينفىالعمالوكان.أجورهمعنمباشرةمعلوماتعلىالقديمالعهديحتوىولا

شاقلأجرهم؟نحامورابىلقانونوطبقاعيتا.أونقذاأجورهميتلقونالنهرين

صوهناك؟السنةبقيةفىذلكعنويقلالشاقالعملمواسنمفىالشهرفىواحذافضة

الأجريصلأنحامورابىقانونويفترضبكثيرذلكمنأقلمبالمتحددعقود

والنص01()17:القضاةبسفروردمايفسرقدماتقريتا،شواقلعشرةإلىالسنوى

الذىالعبدأنمعناهيصبحذلكصكلىفبناء18(.)15:بالتثنيةوردالذىالصعب

لأننظزاعاملأجربمعدلقيمتهضعفالسيدهسدديكونسنواتلستيخدم

(033:)متىالإنجيلفىوالأجراء33(.31:)الخروجشاقلثلاثينكانالعبدثمن

بينالقيمةمقارنةمنجدوىلاولكنبكثيرأكبرمبلغوهودينازا،يكسبون

الضباعد.هذابينهماكلعصرين

لمبل6(ا؟4ا-3؟7:)أيوبفرضيةغيركانتالأجراءحالةأنحقيقةوتظل

نأإلا33(.34:سيراخ3؟33:)إرمياءأجورهميوفونهمالظالمونسادتهميكن

والتثنية13()91:اللاويينسفرافنص.لحمايتهمالجهدبعضبذلتالتشريعات

وكان8(،03:متى)انظرمساءكلأجرهالأجيرإعطاءوجوبعلىا-15(4)34:

03(.7:سيراخ5؟3:ملاخى13؟33:)إرمياءعنهمالظلمدفععلىيعملونالأنبياء
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لحرفيوقا70

عددمضاعفةعلىالحضروتنميةالاقتصادىالتقدمساعدالأجراءوباستثناء

الطحانونمنهاالقديمالعهدفىالحرفمنالعديددبهروورد.المستقلينالحرفيين

والصياغوالحدادونوالقصارونوالخزافونوالحلاقونوالنساجونوالخبازون

وفىالحخرأوالخشبفىالعاملويعنى"خزش"هوأعممصطلحوهناك.وغيرهم

بنظاميعملونوكانواونقشها.المعادنبسبكيشتغلمنأى،خاصةبصفةالمعادن

العبيدأوالعنالبعضيساعدهو؟نلابنهحرفتهالأبيورثحيثالعائلةورشة

الأجراء.أو

هوكماواحدشارعأوحىفىمغاويعملونيعيشونحرفةكلمنالصناعكان

و؟نت.واحدةحرفةفىالقرىمنقريةتتخصصوقدحاقا؟الشرقمدنفىالحال

الخامالمادةكوفرةاقخصصاتهذهتحددالتى!والاقتصاديةالجغرافيةالظروف

كإمداداتالإنتاجوسائلوفرةأو،الخشبأوالطفلةأوكالمعادنمثلآطااللازمة

التجمعاتهذهكانتكماذلك.وغيرالأفرانلتهويةالملائمالموقعأوالوقود،أوالماء

نأنعلمفنحنثممن.الأساسفىمتوارثةكانتالحرففهذه،التراثعلىتقوم

وأن13(4:الأولالأيام)أخباريهوذاجنوبأشبيعبيتفىتصنعكانتالمنسوجات

35(.11:وأونو)نحميالودمنطقتىفىوالمعادنالخشبفىيعملونكانواالبنيامينيين

مرسيمبيتتلأودبيرفىازدهرتاوالصباغةالنسجصناعتىأنإلىالحفائروتشير

)حقلو31-33(3:)نحمياللخبازينعطفةهناككانتأورشليموفى.الحالية

منهبالقربيعملونالفخرانيةكانللفخار!و!باب3(7:)أشعياءللقضارأ
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الضخصصهذاواستمر3(.ا37:)إرمياءللصياغ(و!حىبعدها(وما911:)إرمياء

الآباء.وعصرالروىالوناقالعصرإلىالحرفى

وهناك.ترفية.روابحطفىمغايعملونالذينالحرفيون.هؤلاءانتظمفشيتاوشيتا

نفسهاقسىالحرفيةالروابط؟نتحيثالسبىبعدذلكعلىواضحةشواهد

فنىمنه.نشأتالذىالعائلاتنظامغرارعلى)مشياحوت(عشائرأوعائلات

رئيسو؟ن3(.ا4:الأولالأيام)أخبارالتز(غامليتيية"غشائيرنجدأشبيعبيت

وكان14(4:الأو!)أخبارالأيامال!مئاج"ؤا؟ى."أتاكيوآب"،!الأبيسىالرابطة

صبىأى(في3:)نحمياالصياغ"ابن"عزيئيلف!ن"أبناء!.يسمونألحرفةصبيان

:3)نحصياالعطاروحننيا31(3؟)نحصيانفسهاالفئةمنكانالذىكملكياصاخ

لحمايةالقوانينبسنأوصتحيثاليهوديةفىشرسوضعالروابطوطذه8(.

كنيسهناكف!نبهم،خاصةللعبادةدورالحالاتبعضفىطمكانتبلأفرادها.

الروىاليوناقالعالمفىالحرفيةالروابطنفوذساعدوربما.أورشليمفىللنساجين

بينمنيماثلهاومابهايستشهدالتىالفقراتأنإلاالنموبهذااقعجيلصكلى

إلىترجعوربما،طويلةبمدةذلكقبلنشأتالروابطهذهأنعنتنمالنهرين

تكنلمإنالخزفيةالأعمالعلىالمحفورةالعلاماتبأنسلحناإذاالمملكةعصر

إحدىلورشةوليستالروابطلإحدىتجاريةعلاماتف!أصحابهاأسماء

المشروعاتكافةكانتالأحوالأىعلىولكنتحديدهيصعبأمروهذا.العائلات

سليمانعصرفىجابرعصيونفمسبك؟الملكيدفىالسبىبعدمافترةفىالمهمة

وصديرةخزافونتاجمهئمو؟نحكومتا.مصنغا؟نسنواتبضعقبلاكتشفوالذى

الورشهذ،ومنالمقكية.الورشةفىيعملون33()4:الأولالأيامبأخباروردكما

137



جودةضمانيعنىأنالختمفىويفترضمل!؟ختموعليهاانجرارتبكخرجت

---.-.،ا-:المنتج

القجار80

التجارةوكانتتارمجهم.منمتأخرةفترةفىإلاائتجارةإلىإسرائيلبنويتجهلم

سلممانأعدالصورىحمراممنفبعونملبهما.حكراالكبرىالأعمالأوالخارجمه

منتجاتلمقايضة33(11،.ا:36:38؟9:الأولالأجمره)الملوكالبحرقأسطولآ

مماثللمشروعالتخطيطوتموأبوالها.البربيةالجزيرةبذهبجابرجمصيونمسيك

جه

سليمانقامكما(.9،-.ه33:افيولي)الملوكبالفشلباءولكنهيهوشافاطعصرفى

ف!نتصدير4و؟لةوأدار15(01:الأولي)افلوكالصحراءقوافلمعتجاريةبعمليات

الأول)الملوكمغاويبيعونهامصرمنوالعرباتصقليةمنالجيادثشترونعمالم

مؤكذا.ليسالمعنىبهذاالنصتأويلأنإلا38-93(.ا:

دمشقفىأسواقإقامةمنبمقتضاهاتمكنبنهددمجتجاريةاتفاقيةأخابوقع

منالنوعهذاواستمر34(.03:الأول)الملوكفىالسامرةالسورىالملكفعلكصا

نظيراوكانانقديمة.العصورفىالأدقالشرقأرجاءكافةفىالتجاريةالأعمال

)الملوكسبأوملكة11-14(.ا:37؟5-36؟"5:9:الأولي)إلملوكصورملكسليمان

كانأيضاحامورابىحكموتحتالميلادقبلالثآلثةالألفيةوفىا-13(.01:الأول

وسائروقبرصبابللملوككانالعمأب!نةحقبةوفى؟قوافلالنهرينبينلملوك

قضةتنبئناافيلاد،قبلعمثرالحادىالقرنوفى؟خدمتهمفىيعملونتجارالأرإض!

كانببلوسملكوأنتجارىأسطوللديهكانتنيسأميرأنا!ريةآمونون

".الفرعونمعيبرمهاكأنالتىالتجاريةللأعمالبسجليحتفظ
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المحلهابطأق!كلإلاكاريةبأدالتومو!لاإصرائيبنىم!الأئرادوكافى

ألحرفينون!ن!(لأ:المحلق)الملوكالسوققامحيثالق!مةأوالطةصقص

هذهوكافتقطعانهلأوفتاجضولهم!عيلالفلاصنهـمبعحمنعجاتجم!صرفى

حرفىللحس!هلكمباضزمبمعالمنعحوكلللغايفضيىنطاو!ال!بارههلأعمال

كاف!نتاتحاؤةا!نيةإماايحارم!ط!قةنم!ك!لمويالتالىن!نهمه!سي!اى

ق-ابسرقء)انطر-العالمعضالو*ءكانوامم!جمصةوالفينقم!لأجاني!دفى

السيىبمدرحتى6؟(.+)ناحومالأث!وركأومن*"حزقيالىهر3،:+:أثعيإ

يبيعوقف!نجراال!روبئأما،أورشليملىالزراعيةبالمنتجاتيهموناالموكلق

نعرشبم2اسرائيلبنىكارمنأولولعل5!-16(.3؟:)نحعيافعماالمستوربةالسلع

:3)نحمياالمتارسىيرممكالطحىنحصيارئحةتحتعصلوامقنفسهافلسطضفى

فاوفماب!همف!نالصوهـ،منأ!ماهؤلايكو!قدأخرىناحيةومن33"

ا!الملينهقيعيش16()،؟:بحفرنحصياوؤ

أسفاروفى"تاجطتعنى)كنعاقهفكلحةالقس!يات:كلالوضعهئاومنعكس

صه.ماالأخرىأ!صاتومن31(.)،1:وربمريا،6()+:والأمثال03().،:أورب

كأهكقوأفلوقادةغرباءف!نوا"زخل،.بفعليمصلجمذرأو"الرضالهبأنهالتاجر

السلع!بيعونابلاديطونوقجاللضأوباعة38()-التكوسفى-سنرمدكأ

لحليرها.المحليةالمنتبكوثشزوفىالمستوربة

فدفي..فنئ-بابلالحاجةضظوتحتالحطتقالاا!بؤقالمويثغولم

لها.و*ءأوكع!عار!ةلثركاتدل!الحعةقثاركوالمانىالم!ب!أبن!

أودأوصيارفةضار3!طواص!هنمأفىالوثدتتنهئنااله!لضالصرصرفىوق



يوافقوهمقلمكهنتهمأفىإلاحنودلأفلسطنن!ؤحذأفشيئاوصيمئ!سصاسرت

يعلئفإنه(ه3،:)صمصاخمسرعةالتجارأرياحإنيقولسصاخأب!ال!قمعجمه

3(.*:،،364:)صيراخالاثم،الثاجزمقيتخلض"ق!مابقوك
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الثالثالفصل

العبيد

إلدرائيلبنىعغدالعبولىية10

العبودية،عرفواإسرائيلبنويكونأنبخاصةمنهموالهودالباحثينبعضينكر

يبررماوهناك.الأقلعلىقطالعبوديةمرتبةإلىيتدنوالمإسرائيلبنىأنويرون

والدولإسرائيلبنىفعند؟الأقدمينمنبغيرهمإسرائيلبنىقارتاإذاالرؤيةهذه

دأبتوالتىالعبيدمنالضخمةاليصاباتلضلكوجودهناكيكنلمطمالمجاورة

عندالعبيدوضعيصلولموروما.اليونانفىالاجتما!افظامتوازنتهديدعلى

حيثالجمهوريةرومافىتددبمنإليهوصلماإلىالقديموالشرقإسرائيلبنى

تكونوقد؟،!ء+ل!54+%دا+ء59حا،ء07!قدمينعلىتمشى"آلةبأنهالعبدفارويعزف

علىسيادةلهليستمنأو"عئد(تعنى"عيبد(فكلمة.خادعةأيضاالكلماتمرونة

تعنىعيبد"9فكلمةإذن،المطلقةالسلطةلهوالملك.غيرهبيدعليهوالسيادة،نفسه

بخدمتهباقحاقهمفهموالوزراء؟والضباطمنهمالمرتزقةخاصةالملكرعاياأيقما

للكلمةصارتللمعنىحديثامتدادوفى.الأخرىالاجتماعيةصلاتهمكلقطعوا

فىوملاء،؟د!ء؟الإنجليزيةفى(+!د!ح؟نظيرتيهابتطورنقارنهافقد.مهذبةمرادفات

تشبهبربهالإفسانصلة؟نتولما"عند(.أىلا*ء؟5منمشتقفكلهما،الفرنسية

علىوانطبقتللتقاةصفة"عيبد!!طمةصارتالدنياالحياةفىبحاكمهصلته

الغامض.(يهوه"خادموعلىوداودوبمئىومولمىإبراهيم
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منوهو،الأقلعلىلفقرةولوحريت!خرممنتعنىالدقيقبمعناها"غئد"و!طمة

عندعبيدهناك؟نالمعنىوبهذايشاء؟مابهيفعلسيدهمتاعوهووبشذي،يباع

بعضتؤكدهاحقيقةوهذه.أنفسهمإساثيلبنىمنبعضهمو؟ن،إسرائيلبنى

والغرباءوالأجراءالأحرارمقابلفىالعبيدإلىتشيرالتىالقديمةافصوص

التمثريعاتأيقماتؤكدهالعبوديةووجود؟المالمنمبلغلقاءشرائهمإلىأوالمقيمين

بالعتق.الخاصة

الأجغبيةالأصولذووالعبيد30

ف!ن،الرقيقلتجارةالرئيسةالمصادرأحدالقديمةالعصورفىالحربكانت

جيشانتصرفلوأيقما.فلسطينفىوجدتعادةو!عبيذا.يباعونالأسرى

:5)القضاةزخل"لتئقتاتئنأؤ"قتاة:الغنائمفىلشاركعصرالقضاةفىسيسرا

3-3(.03:الأول)صموئيلأسرىأهلهاكلالعمالقةساقصقلغنهبوبعد.3(.

ؤتاغوايزايتبماالضبئؤأغطؤاشغيغلنزغة"ؤأئفواممنالأمميهوهوسيحاسب

يتبعونالرقيقتجاركانالهيلينىالعصروفى3(.3:)يوئيليتمثزئوا(يخييرائبئت

41؟3:الأولبيين)الم!يؤسرونكانواالذيناليهودلشراءالشهيرأنطيوكسجيوش

فىأسرواالذينالأسرىببيعهادريانقامبعدوفيما11(.81:الثافىبيينالم!

الثافى.العصيان

أخباركاتبأنإلا.أجانبأعداءاستعبدهمإسائيليينصكلىأمثلةهذهكل

النساءمنألفمئتىيهوذاضدحربهفىأسرإسرائيلملكفقحأنيسجلالأيام

الأيام)أخبارالأنبياءأحداحتجاجعقبسراحهمأطلقممنوالبناتوالصبية

فىدبهزاطانجدلاحيثالقصةهذهصدقمدىنعرفولا8-15(.38:الثاق
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استعبادأنتبينف!ذلكومعفيه.مشكوكفيهاالمذكوروالرقمالملوفيسفرى

ذ.ئ.فييستهجنهأمزاكانأ:"ولومعروفا؟نالجنسفىإخوةكانواالذينالأسرى

إسرائيلبنىعندالأجانبالأسرىمنعبيدفوجودأخرىناحيةومن.قويمطبع

فىلهمجقلهزوجةآسرهايتخذهاالتىفالأسيرة.التثنيةبسفرتمثريعانيؤكده

يشيرضبمئاوهوماله-بيعها.يحقلاولكنبعدمنيطلقهاأن.ا-14()31:التثنية

تح!36-47()31:العددفىقصةوهناكيتزوجها.لمإنبيعهالهمجقكانأنهإلى

تودفيعيتمف!نموازئا:مثالأ.وتعدمدينعلىالحربعقبالغناثماقتسامجمن

الربلعنةلرفعالبقيةقتليتمكانبينما!هاوالجماعةالمحاربينعلىالعذارى

15-18(.31:)العدد

الأرضعلىمدينةاستعصتفإذا.المدنبغزو01-18()03:التثنيةتشريعويتعلق

شنوإذاحئا.أحدفيهائتركفلاأخرهاعنتدمرإسرائيللبنىالربأعطاهاالتى

الفرصةمنجهامنفلابدالمقدسةالأرضخارجمدينةعلىحرتاإسائيلبنو

رجاطائقتلفتح!.،هـأص!أبتوإنأهلهاكلئستعبداستسلمتفإن.للاستسلام

بروحفيهفشعرالحاليةبصورتهالتشريعوهذا.غنائموأطفاطانساؤهاويؤخذجميغا

الإقليىالغزوفعصرحقيتى؟غيرولكنها-6(7:فىالموازىالمثال)انظرالتثنية

القديمةاللعناتدبهرىيعكسوهوبعيد.عهدمنذانقضىكانالخارجيةوالحروب

:3الشثنيةوانظر3؟15:الأولصموئيلبعدها؟وما3:8،36:0138؟17-ا6:)يشوع

:اانقفماة13-13؟17:)يشوعالشاملالغزودونحالتالتىوالعقبات6(34:3؟

الدولةأمدتالتى31(3:13؟8:افاق)صموئيلداودوغزوات35(38،03،33،

فيها.عبيدبأول
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فدرت9(6،)1:عاموسسفرفنى.القديمالمثرقفىسائدةالرقيقتجارةكانت

بسفروردماحسبصورن!نتوصورغزةمنكلعلىالأسرىفىالتجارة

؟نتإنها6()4:يوئيلويقول،الصغرىأسيامنالرجالتبتاع13()37:حزقيال

تجار؟نواأنلابدإسرائيلفىالتجاركباركانواالذ-شوالفينيقيوناليهوذيين.تبيع

منونساءرجالمنالعبيدبشراءإسرائيللبنىالتشريعوسمحأيقما.رقيق

،4؟13:الحروجوانظر44-3545:)اللاويينالمقيمينالغرباءمنأوالأجانب

7(.:3والجاععة11!33:واللاوش

17:التكوينتيت"))ييلدالبيتفىولدواعمنيختلفونبالمالالمشترونوالعبيد

لاالعبارةهذهكانتربماولكن،1(.3:إرمياءوانظر3311:اللاوش13،33637،

ومنكعبيدالبيتإلىينتمونمنكلتشملفقد4فقطالبيتفىولدوامنإلىتشير

وثمانيةالثلاثمئةيفسرماوهو.للقتالالحاجةدعتإذاالبيتلسيد!عون

!طمةواستعمال14(،1:)التكوينإبراهيمأموالى،كانواالذفىتيت،)يييإهعشر

ويحق18(.31،16:الثاقصموثيل13438:)العددالحربإلىالاشارةفى)تلد"

الحروج)انظرلهونسلهم،يمتلكمنيزوجوأنمتز،جننعبيذايشزىأنللسيد

فإنهمالأسرةفىنشأواكانواوإذا.بيتهلعبيدالثمنرخيصةإضافةويمئلون،(31:

الوضعفىيظلونكانواولكنهم،معاملتهموتحسنللبيتانتماةأكئريكونون

المشتر-ش.للعبيدالاجتماس

ال!مراثيلبنىمقالعبيد30

بنوتدفىهلولكن؟أجنبيةأصولمنعبيدهناككانأنهاليقننعلمنعلم

والذى8-15()38:الثافىأخبارالأيامنصإلىلتوناأشرناأالعبوديةلمرتبةإسرائيل

131

http://al-maktabeh.com



ثمالأجانبعنيتحدثحيث46()35:اللاويينسفريحرمهكماذلكيحزم

تتشفظقلآإشزائيلتئوإخؤئكئمؤآقاالذفيرإلى"تشتغبذوتفئمقائلآ:يضيف

عن93-43()35:اللاويينسفريتحدثذلكومعبغئع!".أيخييماغلإئشان

ومنعبد.لانزيلأوكأجيرمعاملتهضرورةوعنآخرل!!رائيلى!بيعاإسرائيلى

نفسه"ب!اع"إسرائيلىحالة47-53()35:اللاويينسفريتناولأخرىناحية

قبلأومنعشيرتهبنىقبلمنرقبتهفكإم!نيةإلىالنصلهدشير،مقيملغريب

أجنبتاأوإسرائيلبنىمنسيدهأكانوسواء.باحتراممعاملتهضرورةوإلىنفسه

04(.35:)اللاوييناليوبيلفىالعبدرقبةفكيتبنى

لاالتشريعإنبل؟دائمةبصورةعبيذايكونواأنإسرائيللبنىيكنلمإذن

ولا.محددةوبضماناتمحدودةلمدةبلللكلمةالفعلىبالمعنىكعبيدببيعهميسمح

الهوديندبنحمياعصرفىلا.أمالتشريعهذاظبقأنحدثهلندرى

ديونهميلغواأنالشعبيناشدنحمياو؟نعبيذاوبناتهمبنيهملبيعاضطرارهم

هذاإلىشارةةثمةوليس1-13(.5:)نحميارهتاأنفسهمرهنوامنيعتقواوأن

35.اللاويينفىالتشريع

ثحللأفمتأخرأشهوالأر-حنحمياعصرعلىلاحقالتشريعهذاأنإذنيبدو

وأكانرجلآ-"عبراق!بيعإذاا-18(3ا:)5الضثنيةوفى.أقدمتشريمعنبديلآ

وإذا.السابعةالسنةفىئعتقثمسنواتلستيخدمهأنفعليهإخوتهلأحد-امرأة

)34:إرمياءفىإليهالمشارالتشريعوهو،حياتهمدىعبذايصبحئعتقأنرفض

صدقيا.عهدفى(!العبرانيينالعبيدبعتقيتعلقفيما14(
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نأعليهالمشتزى"9"العبراق"فالعبدكثيزا.فأقدم3-11()31:الخروجتشريعأما

حياته.مدىعبذايصبحالعتقرفضوإذا؟السابعةفىئعتقثمسنواتلستيخدم

منالعبيدعلىإلاتنطبقلاولكنهاا-18(3ا:5التثنيةبنودمعالبنودهذهوتتطابق

ئعتقنلاابنهأولسيدهنسرارىليصبحنكإماءئبعناللافىالبناتأماالذكور

.ا-14(.31:)التثنيةالأسيراتوضعيشبهووضعهن

العبيدهؤلاءأنوإرمياءوالتثنيةالخروجمنالمستقاةافصوصفىويلاحظ

بعينهاظروففىإلاإسرائيلبنىعلىتنطبقلاصفةو!"بالعبرانيين!،يوصفون

تطلقالكلمةأنإلىالبعضويذهب9(.ا:يوحنا)انظرمتأخرواحدنصباستثناء

تجدقدنظريةو!.طوعيةشبهعبوديةبحريتهماستبدلوامنعلىإسرائيلبنىفى

بنىعلى"العبرانييناصفةتطلقحيث31()14:الأولصموثيلفىسنذاالا

يبيعالتىنوزووثائقعلىوبالقياس،الفلسطينيينخدمةفىدخلواممنإسرائيل

ببقايااحتفظتالتوراتيةافصوصتكونوقدعبيذا.أنفسهم"حابيرؤفيها

إسرائيل.بنىإلىشكدونتشيرأنهاإلا،قديماستعمال

فىف!ن.أهلهفقرأوفقرهالعبدلمرتبةالإسرائيلىلتدفىالوحيدالسببكان

53اللاويينتشريعاتفىالمفترضوهودين.سدادلح!ينمرهوئاأومديتاإماالعادة

د؟امرأةلمساعدةآيةأليشعفأظهر.الأخرىالفقراتوتؤكده3-3(،)15:واقثنية

يسألا(،)05:أشعياءوفى1-7(.4:الافى)الملوكعبدينولديهايأخذأنالمرابى

معاصروويبيعإئاكئمأإ.بغئةالذىغزقايئمنفؤ"قنقائلآ:إسراثيلبنىيهوه

يفسرماوهو(.ا-ه5:)نحمياديونهملسدادرهتاعبيذاوبناتهمبنيهمنحصيا

وأالدينسدادبمجردتنت!كانتبل،دائمةتكنلمالعبوديةهذهأنفىالسبب
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تشريعاتوتحددو11(.58:نجميا7؟4:الثاقالملوك48؟35:)اللاويينمنهالإبراء

يكنلمحامورابىلقانون)طبقا.سنواتستأقصاهامدة15والتثنية31الخروج

هذهأنإلا.(سنواتثلاثمنلأكثرلدينالمرهونيناحتجازالعبيديمكن

التشريعيسمحالصعوبةطذهونظزا34.إرمياءيبينكماتطاعتكنلمالتشريعات

عبدهيعاملبأنالسيديلزمولكنهسنةخسينحتىالفترةبمد35للاويينالأمثل

نزيل.أوكأجير

طذهتدنوامنإلىوإضافة.إسرائيليينلسادةإسرائيليونعبيدهناك؟نإذن

ف!نواأنفسهمتبرئةعنيعجزونلصوصهناك؟ن،الذينأوالفقربسببالمرتبة

تشريعاتتق!ىأخرىناحيةومن3(.33:)الخروجسرقواماقيمةلسداديباعون

إسرائيلئايختطفمنعلىالإعدامبعقوبة7()34:والتثنية16()31:الخروج

03:)الخروجالعشربالوصاياوردالذىالتحريمولعلعبذا.بيعهأوتسخيرهبغرض

ضدبالجرائموالخاصةالمفصلةالوصيةعنتماقايختلفوالذى91(5:التثنية15،

حزرجلهنالشنعاءالفعلةهذهيستنكر31(5:التثنية17؟03:)الخروجالعدل

وقيمقهمالعبيدعدد،.

أخذفجدعون.إسرائيلفىالمحليينالعبيدعددعنكافيةمعلوماتلديناليس

لديهاكاننابالامرأةوأبيجايل37(.6:)القضاةالبعلمذبحالدمعبيدهمنعشرة

منخسةمعهااصطحبتبداودللزواجذهبتوعندماالعبيد،منيحصىلاعدد

لهغلاموهوصيباقامشاولموتوعقب43(.35،91:الأول)صموثيلغلمانها

)صموئيلالملكيةالأسرةممتل!تقيمةبتقديرعبذاوعشرونابتاعشرخسة

01(.9:الثافى
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نأإلانسبتاكبيرةبيوتالمملكةعصرفىالأراضىملاككبارلبعضكانوربما

منعودتهلدىالشعبإحصاءودسجلاستثناثية.حالاتيمثلونكانواهؤلاء

مجموعمن.الجنسين*منعبذا7337عدد66(7:لمحميا،6؟3:)عزراالسبى

ن؟ولكنروماأواليونانفىعنهتمافايختلفالوضع؟نثممنحزا.،3306

فىاثنينأوعبذاتمتلكالغنيةالأسة؟نتحيثالضهرشبينفىمماثلآالوضع

أشورفىأما،الحانيةالبابليةالحقبةفىعبيدوخمسةعبدينبينوماالعصورأقدم

العبيد.قيمةعنأيضاكافيةشواهدهناكوليستقليلآ.ذلكعنيزيدالرقمف!ن

متونممطوهو38(37:)اقكوينفضةقطعةعشرشنظيرأخاهميوسفساإخوةفباع

الابلىالعصرفىالأثمانوتضاعفتثورثمنوهو.القديمةبابلفىالعبدثمن

قبلالانيةالألفيةأواسطوفى.الفرسحكمتحتأيضاذللثعنزادبلالحافى

أوجاريتفىوأربعيننوزؤفىفضةشاقلثلاثينللعبدالسوقسعركانالميلاد

بسفروردماحسبشاقلآثلاثينالعبدثمنكانإسرائيلوفى(.شمرة)راس

36.115:)متىالمسيحخيانتهنظيريهوذاتقاضاهالذىالمبلغوهو33(،)31:الخروج

بأنالنخاسيننكانوروعدحيثاليونانيةالحقبةفىارتفعتكانتالأسعارأنإلا

الحاقبيين)الم!للرأسشاقلآوثلاثينئلأثةحوالىأىبقنطارأسيزاقسعينيبيعهم

البردياتفىدبهرهاوردالتىبالأثمانقورنماإذابخشاثمتاهذاوكان11(،8:

الوفيربالربحيمنيهمبأنالرقيقتجارجذبإلىيهدفكانإذ،المعاصرة

العبيدأوضاع50

،الإرثأوالشراءأوالغزومجقلسيدهملكيتهتأولمنقولمتاعالعبدأنالحقيقة

القديمةافهرينبينتشربعاتو؟نت.بيعهلهويحقيشاء،كيفماسيدهل!ثستغله
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.يحسدهتلصقبعلامةأوالمحيبالحديدبهئكوىبوسمكالماشيةبوسمهتقضى

ممنمنهمالآبقونيوشمكانبل؟للهويةبعلاماتيوسمونالعبيدكليكنلمولكن

بغرضالعبدوسميجيزونالكهنةو؟ن.للهربمنهميميل؟نومنبهميمشككان

والعبد.القديمالعهدفىصراحةيردلمالجوازهذاأنولواطرب،عنعزمهتثبيط

لمذلكلكن17(،15:التثنية6؟31:)الخروجأذنيهثقبيتمالعتقيرفضالذى

ن؟الذىيهوهاسملذلكتشبيهوأقرب.للعائلةلانتمائهرمزا؟نبللهوسئايكن

وكاسم،للربكأتباعقمييزهم(ه)44:أشعياءسفرفىالمؤمنينأكفعلىيدون

كأوسامأو16-17(،)13:يوحنارؤياسفرفىأتباعهأكفعلىيوسمالذىالوحش

الهيلينية.الطوائف

للعبيدف!ن؟إنسانالعبدأنينممىالقديمالشرقفىأحديمكنلمذلككلومع

ن؟العبدلأنغيرهعبدعلىيقسومنمعاقبةعلىحامورابىتشريعوينص.حقوق

الجيرانأحدثورنطحهإذاالعبدأنعلى33()31:الخروجينصكما؟لسيدهمل!

ن؟الضهرينبينفىوحتىالعبد.لسيدتعويضايدفعأنالثورصاحبعلىيكون

توفرالتشريعاتكانتإسرائيلوفىالجائزالعنفمنتحميهمقانونيةسبلللعبيد

تعويضاعتقهعليهيتوجبستةلهيكسرأوعبدهعينىيفقأفمن.أوضححمايةلهم

منهئقتصموتهإلىأفضىضرتاعبدهضربومن36-37(.31:)الخروجله

"لأنهالقصاصمنيعنئيومينأويوقاالعبدعاشإذاولكن03(31:)الخروج

عوقببذلكيكونالسيدأنيعتقدونكانواأنهمويبدو31(.31:)الخروج"ماله

حتىالعبدأنعلىتدلالعبارةهذهأنولوخسارةمنتكبدبماالكفايةفيهبما

.لسيدهمملوكأمتاغايعتبركانإسرائيلبنىعند
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يديروأنبهخاصةماليةذمةلهتكونأنوروماالنهرشبىفىللعبذيجقكان

ذلك.كانأنعلىيدلما.هنالدليسأيضا-،ولكنعبيذايمتلنثوأنب!خاض!عملآ

يشترىأنلععبديجيز94()5؟:اللاويننسفرأنصحيحإس!رائيل.بنىعندسارتا

إشاراتوهناكذلك.عنتفاصيلأيةيقدملاالنصأنإلامالآ،امتلكإذانفسبما

جيبهفىشاقلربعمعهكانشاولمعخربمالذىفالغلام"أخر!4حالاتإلى

فضةوزنتىليعطيهتعمانعلىألحأليشعغلاموجيحزى8(.9:الأول)صوئيل

)الملوكأليشعقولحسبؤتجؤايى"ؤتقير.ؤتجبيدؤغتمؤكزوآؤزيئوني"ثتابلشراء

:9الحافى)صموئيلعبذاعشرول!شاولعائلةغلإملصيبا03-36(.-و؟ن5:الثافى

صموئيلفينص؟عبدهممتل!تعلالأولىالسيطرةله؟نتالسيدأنإلا.ا(.

لكنيتميئويثمث".غبيدآضيتاتيياشايهنيأخيغأنعلىصراحة13()9:الثاق

ل!تغر"بل"عيبد"ليسهناالعبرىفاللفظ،قاطعدليلإلىتستندلاالحالاتهذه

يعملحزارجلأالحالاتكلفى؟نوربما!غلام"،أو"خادم!فهووبالخالى)شاب(

سيد.خدمةفى

يتم؟نولكن،سيدهم!نةعلىتتوقفالعاديةالحياةفىالعبدقيمةوكانت

ولاالأهميةهذهكلالعائلةعلىيضنىمجتمعفنىعادةةالجانبهذاعنالتغاض!

علىالعبدو؟نسند.أوحمايةبلابمفردهالفردكانالعائلةنطاقخارجفيهعمل

ف!نفعلأ،العائلةمنجزءايمثلكانإنهبل.الحياةضروراتيضنتقديرأقل

ا-13(.173:التكوينتختينه،منلابد؟نالذاللكلمةالأصلبالمعنى"بيته"فى

وبشارك13(01:33؟03:)الخروجالسبتيومد!لستريحالعائلةورشةفىيعملف!ن

16:)التثنيةالدينيةبالأعيادالاحتفالرفى18(13،13:)التثنيةالأضاصولائمفى
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ومجوزوالأجيرالنزيلمنهاسئبعدالذى44(ا:3)الخروجالفصححتى14(11،

مجوزلاماوهو11(33:)اللاويينالمقدسةالضقدماتمنيأكلأنال!هنلعبد

يتبين34()التكوينبغلامهإبراهيمعلاقةومن.ا(.33:)اللاويينوالأجيرللنزيل

فىوورد.وعبدهالسيدبينالصلةبهاتتسمأنيمكنكانالتىالحميميةمدى

35(..ا:سيراخ)انظرالمخز!(الابنمنأفضلالفطنالعبد9أن؟()17:الأمثال

ورثةوجودعدمحالةفىيرثهبل3(17:)الأمثالسيدهميراثمننصيبلهوأحل

3(.،3-ه3:الأولالأيام)أخبارسيدهابنةتزوجمنالعبيدومن3(.ا:5)اقكولن

.الحالبطبيعةعتيقاكانالعبدأنالأخيرتننالحالتينفىالواضحومن

منينصحونالعقلاءو؟ن.يعملوأنمطيغايكونأنبالطبعالعبدعلىوكان

منولكن.الحزممنفلابد31(.93،91:)الأمثالمعاملتهفىيقسوبأنعبدله؟ن

الأتقياءوكان35-33(.33:)سيراخوالانسانيةبالعدليقرنهأنالسيدمصلحة

منلأنهماحقهماوأقتهغلامهيغمطلمبأنهأيوبفاحتجدينتا؟وازغايضيفون

1(.13-ه31:)أيوبمثلهالثهخلق

أجيرأوكفزيلفيعامل؟الإسرائيلىالعبدمعاملةبحسناللاويينسفرويقفى

لاإنهالكهنةقالافصهذاتفسيروفى93-.،(.35:)اللاويينكالعبيديسخرولا

وأ31(16:)انظرالقضاةالطواحينكإدارةمهينةأوعرهقةمهامإليهتسندأنيجوز

يوحنايحتجفحين\،(.35:ايلأولصموئيل)انظرقدميهغسلأوسيدهنعلىخلع

:3)متىيعمدمننعلىربارويفكلأنأهلآليسبأنهالجديدالعهدفىالمعمدان

رجليهلهالمسيحيغسلأنبطرسوبستنكفعبد.منأدفىأنهيعنىفإنه11(

عبد.إلابهايقوملامهمةفهذه6-7(13:)يوحنا
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ماءالإ60

الاحتياجاتيلبينفكن.خاصةفئةيمثلنكنالإماءأنإلىأشرناأنسبق

43؟35:الأولبيلصمو9؟03،3:ا؟16:)التكوينالبيتلسيداتالشخصية

الملوك4؟،:الثافىصوئيل95؟35:)اقكوينالأطفاليرضعنأو(ه.ا:يهوديت

يتخذوقد4(.31:)الخروجهواهحسبزواجهنيرتبسيدهنو؟ن3(.11:الشاق

ويعقوبإبراهيممنكلفاتخذ.نةالم!فىترتتىكانتوحينئذله،سريةإحداهن

بوضعهنيحتفظنكنأنهنإلاالعاقرزوجتهمنبطلبسرارىالإماءمنمثلأ

ويجيز35(.91:اللاويين)انظرسيدهنيعتقهنلمما6(16:التكوش)انظركإماء

مثقلأأوفقيزاكانإنإسرائيلبنىمنللأبالقديما(7-ا)31:الخروجتشريح

فىئعتقلاالحالةهذهفىو!.لابنهأولرجلسريةقصيرابنتهيبيعأنبالديون

يبيعهاأنلهكانسيدهاعنهايرضلموإنالذكورمنكالعبيدالسابعةالسنة

علىيبتىأنفعليهأخرىزوجةاتخذوإن.لغريبيبيعهاأنلهوليسلأسرتها

يعاملها2أنفعليهلابنهزوجةيتخذهاأننوىوإن.مساسدونالأولىحقوق

.الأسرةبناتكإحدى

01-31:)التثنيةسبوهنممنيتزوجنممنللسبايامماثلآت!ثريغاالتثنيةويفرض

فىوالنساءالرجا!بينالتثنيةيفرقلا31الخروجسفرخلافعلىولكن14(.

كالعبدالسابعةالسنةفىتعتقالإسرائيليةفالأمة؟إسرائيلبنىمنالعبيدمعاملة

سفريفرقلاكماو17(.13ا:5)التثنيةمثلهالعتقترفضأنولهاالإسرائيلى

سارىهناكيعدلمأنهيعنىهذاأنويبدوالعبيد.منوالإناثالذكوردونإرميإء

نحمياوبشير35.اللاويينبسفراللاحقالتشريعفىدبهرلهنيردولاالعصرذلكفى
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كنأنهنيذكرلاولكنهسادتهنجانبمنالإسرائيلياتاستعبادإلى(ه)5:

سرارى.ئتخذن

بقونالاالعبيد70

33:)يسيراخاالربسوىسيدهقسوةمنللخلاصسبيلمنالعبدأماميكنلم

التى!بالحريةيتمتعأنلمجرالهربإلىيميل؟نمعاملتهحسنتإنوحتىكا(

ذلكعنشيتاعرفأنهويبدووأنانيةثراءذارجلآنابالوكان.إنسانل!حق

شئد؟6آتايميقؤاج!!تفزئونائذينانغبيذاقؤتماكئزداود:لرسوليقولحيث

93(.3:الثاق)الملوكجتإلىشمىعبيدمناثنانوفز.ا(.5؟:الأول)صوئيل

عبذايساعدمنلإعداميقضىحامورابىفقانونم!ن.كلفىكذلكالحالو؟ن

أقلالأخرىافهرشبينتشريعاتو؟نت.يأويهأوتسليمهويرفضيغويهأوأبفا

.نوزويغرمفىأبقاعبذايأوىمنف!نتشدذا،

بننالمعاهداتبعضاشتملتهرتاابلاديغادرونالذينالعبيدمعوللتعامل

عبديهاستعادةمنشمىتمكنوبذلكالفارش.بتسليمخاصةبنودعلىالدول

15(.03:الأولصوئيلوانظر.،3:الأول)الملوكجتملكإلىلجآاللذين

الآبقنن.بالعبيدخاصةواحدةمادةسوىإسائيلبنىتشريعاتتتض!نولا

إالهم،ولجأسيدهفرمنعبذايسلمواأنالجميععلى16-7!()33:التثنيةفيحظر

فىلمثلهاوجودلامادةوهذهيختارم!نأىفىمعاملتهوحسنبهالترحيبفينبى

الذىالاسرائم!العبدعلىتنطبقيبدوأنهاولاتفسيرها،ويصعبالقديمالتشريع

نفسهوللسبب.بالطبععشيرتهأوطئلتهإلىسيعودلأنهإسرائيلىسيدمنيهرب

التشريعأنإذنيبدوأجنبى.سيدمنيهربالذىالإسائيلىالعبدعلىتنطبقلا
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وأ"جر!بوصفهإسراثيلويدخلالخارجمنيفدالذىالأجنىمعيتعاملأنلابد

واعتباركلالفارينتسليمبرفض3-غ()16:.أشعياءسفرروحفتقضىتوشب".9

للمطرودين.ملاداالمقدسةالأرض

العبيدعتق8.

تزوجفإذا.التشريعحددهاحالاتبضعوهناكأراد،إنعبدهيعتقأنللسيدكان

تعويقماأيضايتمالعتقكانكما14(.311:)التثنيةأقةتعودلافإنهابأسيرةرجل

الضصالذاالممثروطغيرالسياقأنويلاحظ36-37(.31:)الخروجبدفىأذىعن

الأجانبمنالعبيدكانولكن.إسرائيلبنىمنالعبيدعلىبقصرهلضايسمحلا

46(.35:)اللاويينيورثمامعيوؤثونوكانواالحياةمدىعبيذايظلون

منللعبيدف!نالضظربة.الضاحيةمنمؤقئاالإسرائيلييناستعبادكانأىعلى

ئعتقواأدطا-!ا(153:التثنية)بنصالإماءوكذلك3-6(31:الخروج)بنصالذكور

كانواأنهمشكولا،العتقيرفضواأنالموكان.الخدمةمنسنواتستبعد

أنفسهملبيعدفعهمماجديد،منالفقرإلىالعودةخشيةالغالبفىيرفضونه

ضئيلتأمينمجرد14(15:)التثنيةأسيادهممنيتلقونالتىاطديةو؟نتأصلآ.

الزوجة؟نتإذزؤجهم،السيد؟نإنبقاءهميبررمايجدونوكانوا.للمستقبل

العبدأذنثقبيتمكانالحالةهذهوفى4(.31:)الخروجلهمل!يظلونوالأطفال

حياته.مدىعبذاويصيرللبيتالنهاقلانتمائهرمزاعتبتهأوالبابعضادةعلى

بسفروردمافحسبتمافا.بهاالالتزاميتميكنلمالتشريعاتهذهأنويبدو

لإعتاقأورشليمأهالىقامالتثنيةسفرعلىواضحةبصورةيقومالذىإرمياء

رفعحينولكننبوخذنصزعليهمقرضالذىالحصارإبان)العبرانيين(عبيدهم
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باعتبارهافبىيدينهماوهوجديدمنلاستعبادهمعادوأالوقتلبعضالحصار

..الربلشريعةونقفماإنجوتهمحقفىجريمة

بنىمنالعبيدبعتقتتعدق35اللاويينمنإليهاالإشارةسبقتالتىوالنود

وأطفاطمهمئعتقواأنالمكانالسنةتلكفنى.اليوبيلبسنةيتصلفيماإسرائيل

أنفسهمتفتدواأنأوئفتدواأنلهمكانالمدةإنقضاءوقبل41-54(.35:)اللاوينن

48-35:)اللاويننسنةكلعنأجيرأجربمعدلاليوبيلقبلالمتبقيةالسنينبعدد

بدايةبعدخدمتهمدةبدأالذىفالعبدال!ثىء؟بعضمثاليةتبدوالبنودوهذه53(.

عيشهيهسبسببنالشيخوخةتمنعهقدأونهايتهايبلغأن.قبلالمنيةتوافيهقديوبيل

أجرف!نقريتا؟اليوبيليكنلمماالكثيريكلفهحريتهثمنوكان.عتقهبعد

تقدركانتالعبدقيمةأنقبلمنورأيناعبد.ثمنلسداديكنىسنواتثلاث

عشرةيبلغكانسنةفىالعاملأجروأن33(31:الخروج)بنصشاقلأبثلاثين

ثمةليسيولكن18(.)15:التثنيةبنصوربماحامورابىتمثريعبنصتقريتاشواقل

لاأنهحيثلعدهأونحمياقبلسواءلمرةولوالتشريعهذاتطبيقعنتنمشواهد

ا-13(.5:)نحمياالمرهونينوإطلاقالديونبإسقاطأمرهضمنإليهيشير

43إرمياءوفى15والتثنية31الحروجتشريعاتفى!خفشى(يسىالعتيقوالعبد

سياقأىفىيردلملفظوهو91(.3:وأيوب586:وأشعياء03ا:9اللاويين)وانظر

حيث35)17:الأولوصموئيل(ه)93:أيوبسفرفىمجازاإلاالعبيدعتقعدا

لهالممكنةالوحيدةفالترجمةثممن(.والسخرةالضريبةمنالإعفاءبمعنىورد

يشكلونكانواالعتقاءهؤلاءبأنيوحىماالقديمالعهدفىليسولكن)عتيق(.

الؤراتية؟غيرالتشبيهاتمنإلايستمدلااستنتاجوهو.المجتمعفىخاصةطبقة
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التشريعاتوفىشمرةراسونصوصالعمارنةرسائلوفىونوزوألالاخفنى

منطبقةعلىللدلالةخيشوا9لفظيردالمتأخرةالأشوريةالوثائقوفىالأشورية

عبيدمنكانوأأنهمويبدو.الأراضىوملاكالعبيدبينوسطمؤقعفىالناس

الدلالاتمنعديدوللفظ.الحالاتبعضفىالحرفيننومنوالمزارعننالأرض

هذهأحدينطبقأنالمستبعدومنالمتفاوتةالاجتماعيةالسياقاتهذ.فىالمتباينة

بعدالعبدو؟ن.محددةاجتماعيةطبقاتتعرفلمالتىإسرائيلجملىغيرهأوالمعاق

جديد.من"الأرضأشعبإلىالانتماءإلىيعردعتقه

الد!ولةعبيد9.

كانتوالتىالعبيدمنالبشريةبالقؤالقديمالشرقدوليمدرنالأسرىكان

الصناعيةأوالتجاريةتوالمشروطالعامةوالأشغالوالق!رللمعابدإليهاتحتاج

إلاتتعامللاالقديمالعهدت!ثريعاتأنومع.الملككلحكزاكانتالتىالكبرى

أي!ما.دولةعبيدبهاكانإصائيلأنفيبدوالمحلينالعبيدمع

تتاشيزتختؤؤضغئنميخيقاائذىالشغ!تداود)أخرمرتةعلىالاستيلاءفبعد

تنيئذنيتجييجضتغؤقكذاالآخزآئونيفيؤأتزفئمخديدؤئووبيىخديدؤنوايرءم

يصورالنصهذاأنطويلةلمدةالظنوجرى3(.ا13:افافى)صموئيلغثون"

منطقيةتبدوإليهاالمشارالترجمةأنإلا4العصالبصعداتالناسفىأعملتمذمجة

هلهويتبتىالذىالوحيدوالسؤال.كهذهمذبحةوقحلافتراضداسولاتماتا

نأجحوالأللسخر3؟إخضاعهممجرأمالدولةلحدمةالناساستعباديعنىكان

ظروفوفىالنائيةالمناطقفىجابرعصيونومسبكعربةمناجمفىالعمليكون

العملهذاو؟نالوفياتفىنحيفتزايدإلىأدىسليمانعهدفىالقسوةشديدة
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تميكونأنالمرجحغيرومن.الملكخدمةفىالعبيدمنكبيرةأعدادايتطلب

أسطولملاحووكانامثمة.لضلككبيرةبأعدادإسرائيلبنىمنأحرارتسخير

منالجاهزةنصمفجابرعصيونمصنعمنتجاتبتصديريقومكانالذىأوفير

)الملوكوصورحيرأمعبيدمعجنبإلىجنئايعملون؟نواالذ-شاسليمانعبيد9

الدولةعبيدكانوربما.أ(.9:ا؟88:الثافىالأيامأخباروانظر937:الأول

3(.ا-ا95:الأول)الملوكالكبرىسليمانمنشآتفىأيضايعملونهؤلاءالأجانب

هؤلاءعلىللدلالةالمسخرون()المجندونعوبد("قسالنصفىالواردواللفظ

مسخرون!9لفظإضافةولعلالكتعانيين؟نسلمنتجنيدهميتمكانالذينالعمال

عناللمزيدإسرائيلبثىمنيجندونكانواعمنالمجندينهؤلاءتمييزبغرض؟ن

بهاسىالتىاقفرقةهذهفىالشكيساورناوقد(.الخامسالفصلانظرالمجندين

كاهلهمعلىبالفعليقع33()انظرالفقرةعبءمنإسرائيلبنىإعفاءإلىالمنقح

أنهوالأهم38(.37:11؟)5:الأولالملوكلسفرىالقديمةالوثائقمنيتبينكما

إذنهذا".يرمنا"إلىعبيداظلواالكنعانيينإن31(9:الأول)الملوكقائلآصا

.سليمانإلىوجودهميعزىدولةعبيدالمملكة!ربأواخرعصرهفىهناك؟ن

بأورشليموعاشوابابلمنعادواممن"سليمانعبيدذرية9نجدالسبىوبعد

كانتعلاقاتهمأنإلا3(أ:ا57-.6؟7:نحميا55-58؟3:)عزراوضواحيها

معهمويحسبون)الئعطون(!النثينيم،معجنبإلىجنتائذكرونفهم؟تغيرت

يحوارأوفيلجبلعلى)النثينيمأهؤلاءوعاش46-56(.7:نحميا43-54؟3:)عزرا

و؟نواالمعبدخداممنالدنياالمرتبةيشكلونو؟نوا31(31:11؟3:)نحمياالهي!

أصولعنماحدإلىأسماؤهموتنم.3(.8:)عزرااللاويينخدمةفىيعملون
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فىمشابهكيانثم؟نالسبىقبلمانصوصفىتردلاالتسميةأنومع.أجنبية

إسرائيلبنى7-9()44:حزقياليلومحيثتقديزأقلعلىالمملكة!رأواخر

ن؟وربما.إليهممهامهممنبعضوإسنادالمقدسالغرباءبدخوللسماحهم

كافةفىالعادةكانتكماالبدايةمنإسرائيلبنىبمقادسألحقواالأجانبالعبيد

بالجبعونيينعلمعلىيشوعسفركاتبوكانوروما.واليونانالقديمالشرقمعابد

أداءإنيقولحيث37(9:)يشوعالمقدسفىالماءويحملونمجتطبونكانواالذ-ش

:9)يشوعإشرائيللبنىلخداعهميشوعقبلمنأبائهمعلىلعنةكانالمهمةهذه

عزراويعزو.ا(.)93:التثنيةفىوردبماالمقصودوقهمالأغرابهؤلاءوأمثال33(.

العدديؤكدالأغرابتشغيلعلىرداولكنداود،إلى)النثينيم"كيانوجود03()8:

.المقدسلخدمةللكهنة)ئعطون(كانوامنهماللاويننأن91(9:8؟)3:

عصرفىالدولةلعبيدطبقتانهناككانالمجاورةالبلادفىالحالكانفكماإذن

وأالأسرىمناوعادةالأغرابمنوكلتاهما،المقدسوعبيدالملكعبيد:المملكة

معأسليمانإعبيددمجتمالمقكيةمؤسساتواندثارالسبىوبعد.ذريتهم

.المقدسبخدمةجميغاوألحقواأالمعطونا

8،1

http://al-maktabeh.com



الراخ!الفصل

إسرائيلىبنىعندالدولةمف!وم

الدولةعناللنمرقيةوالمفاهيم)للمرائيلبغوا.

.الكياناتجمنكبيرعددإلىمقسمةالأرضكانتكنعانإسرائيلبنوغزاعندما

ليستوهذه،يشوعيدعلىمل!وثلاثينواحدهزيمة(لح9-3)31:يشوعوبسجل

وجودعلىالعمارنةرسائلفتدل.لفلسطينالسياسيةالخريطةببلداتكاملةقائمة

إلىمقسمةكانتأيضاسورياأنفيهاويتبينبقرنينذلكقبلنفسهالوضع

ماإلىيرجعولكنهالمناطقهذهفىالسائدالهكسوسهيمنةنم!ف!ن.كيانات

قبلالخانيةالألفيةمطلعفىالمصريةافنىمراسمبهتشهدإذأيضا؟ذلكقبل

منصغيرحيزبهامجيطحصينةمدينةفىالسياسيةالوحداتهذهوتتمثلالميلاد.

كانملكالعمارنةحقبةوفىاطكسوسعصرفىمنها!مجكمو؟ن،الأرض

تولىوكان.مرتزقةبأفرادومدعمقومهمنجيشيساندهأجنبىأصلمنغالئا

فىنجدهالدولةعننفسهالمفهوموهذا.الملكيةالأسرةمبدأعلىيقومالعرش

كانتالكياناتهذهأنصحيح.الساحلعلىالواقعةالخسىالفلسطينيةالإمارات

كانهذاأنإلا8(5:الأولصموئيل3،3:القضاة3؟31:)يشوعاتحاداتش!

بينالتحالفاتاستبعادمع71(9:)يشوعالأربمالجبعونيةالمدنعلىأيضاينطبق

ا-3(.ا:ابعدها؟وما3.ا:)يشوعالكنعانيينالملوك
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فظلت.إمبراطورياتهناككانتالقزمالدويلاتهذهمنافقيضوعلى

ثمطا،تابعينالصغاروسوريافلسطينملوكتعتبرلقرونا!ريةالإمبراطورية

علىدولآهذهوكانت.والفارسيةالثانيةوالبابليةالأشوريةالإمبراطورياتتلتها

طريقعنضمتهاشاسعةأراص!عبرمتباينةشعوتاتضمالتنظيممنعاليةدرجة

أراضيهاعنيدافعالذىالجيشوكانوجود،أىالقوكاللحسيكنولمالغزو

النظرية.الناحيةمنووراثيةمقكيةالسلطةو؟نتمحترفا،جيشابالغزوويقوم

باسمسميتقوميةدويلاتبضعظهرتالميلادقبلالانيةالألفيةأواخروفى

فيهاتعيشالتىالأراض!فىتنحصرو؟نتوآرام.وعمونوموآبكأدومشعوبها

علىتقوملادفاعاتهاو؟نتالغزوطريقعنالتوسعإلىالبدايةفىتسغولمشعوبها

وكانتالخطروقتفىالسلاحلحملفيهاالرجالتعبئةعلىبل،محترفجيش

ملوكأوائلقائمةمنويبدو.بالضرورةوراثيةتكنلمأنهاولومتكيةحكوماتها

اختيارإلىإماقوتهمفىيستندون؟نواالملوكأن13-39(63:)التكوينأدوم

؟نالتغييرفإنبعدفيمانشأالمالكةالأسرنظام؟نوإذا.إياهمقبولهأوالشعب

.المجاورةالكبرىالدولتأثيرإلىأوطبيىتطورإلىشكدونئعزى

ملكطميكونبأنطالبواإسرائيلبنىأنالتوراتيةافصوصأحدفىورد

الكنعانيةالإماراتمجاكوالمأنهمإلا(ه8:الأول)صموئيلالشغوب""كشائير

إسرائيل.بنىعندقطيترسخلم""الدولةفمفهومأزاحوا.التى

الضظممنالنمطهذاوكانلثىء.عنتسفرلمولكنهالذلكمحاولاتجرت

بعدها(وما833:)القضاةجدعونرفضهالذىهوالورافىالطابمذاتالملكية

بنىغيرمنعناصرعلىتقومشكيمفىطويلآتعمرلمالتىأبيمالكمملكةوكانت
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نأإلىالأخيرةالآونةفىالبعضوذهببعدها(.وماا8،31:9:)القضاةإسرائيل

غمرىأنشأهاجديدة)بلدةوالسامرةداود(فتحهايبوسية)بلدةأورشليممن!

مملكتىداخلالكنعاقالمطعلىالمدندولوضعالاكاناشتراها(أراص!على

إليها.يستندأنهيزعمالتىافصوصيتجاوزالاستنتاجهذاأنإلا؟وإسرائيليهوذا

فىالسائدة""الدولةمفاهيمتبنىإلىميلآالأوأئلإسرائيلبنويبدولم

محاولةتجرولممصرسيمالابهاصلةعلىكانواالتىالكبرىالإمبراطوريات

نأإلا.سليمانعهدوفىداودعهدأواخرفىإلاالإمبراطوريةفكرةلتحقيق

مصرمنمقئبسإدارىتنظيمملامحبعضإلامنهايبقولمطوبلأيدملمنجاحها

نهروراءوماسوريامملكتىمفهومإلىأقربإسرائيلبنىعندالدولةمفهوم؟ن

قوميتينمملكتينويهوذاإسرائيلثمأولأإسرائيلف!نتالآراميتين.الأردن

واحدوقتفىالملكيةالأسرةنظاميتقبلاولمشعبيهمااسمىمثلهماوحملتامثلهما

المبكرالشاريغعنالمزيدعرفناإذاالتشابهأوجهمنالمزيدتعديدويمكنأيضا.

فىنشأتاالقوسيتينالدولضينهاتينأنويلاحظتنظيماتهما.وعنالمملكتينطاتين

القبائلتضامننتيجةفشأتهماوكانت.بدويةشبهحياةبعد!!رائيلنشأةمعتزامن

.الأرضمنمحدودنطاقفىاستقرتالتى

علثرالاثغاإلدرائيلبنىألدباط3.

عشراثنىاتحادمنيتألفونكنعانفىاستقرارهممراحلأولىفىإسرائيلبنو؟ن

بالمرحلةمرتالتىالشعوبعندسيمالاافمططذامماثلةأنماطوهناكسبطا.

لهناحوركانأن03-34()33:التكوينبسفرفوردالاجتما!.التطورمننفسها

إسماعيلأبناءكانوكذلك.الآراميةالقبائل!كلىأسماءهمأطلقواولذاعشراثنا

151



عشرةاثنتاهناكوكان13-16(.35:)التكوينقتائيهئم"خشمتزئي!اغمثز"اثنئ

إليهاوتضيف.ا-3614:)التكوينالأردننهروراءمافىعيسوذريةمنقبيلة

(.عماليقا3الفقرة

الدينيةوحدتهمأقرحلففىعمثرالاثناإسائيلبنىأسبارواتحدشكيموفى

التنظيمهذاويقارن34(.)يشوعبينهمفيماالقوميةالوحدةأش!لمنشضوأنشأ

ديانةشعائرلأداءفيهاجتمعوامعبدحولاليونانمدنائتلفتالتىبالاتحادات

إلىسعتافيهانتعسفألاشربطةمفيدةمقارنةوهذه.نوابهمفيهوتشاورواحدة

و؟ن.إسرائيلبنىأسباطاتحادفىاليونانيةالمدناتحاداتسماتكافةعلىالعثور

وشكلواواحذااسئافحملوا،بينهمتوحدالتىبالروابطوسعلىسبظاعشرالاثنا

".إسرائيل"كلمغا

مقدسفىبأعيادهواحتفلوا34(34،18،31:)يشوعيهوههوواحدبربواعترفوا

34:)يشوعمشتركتشريعطموصار.بينهميهوهحضوررمزالتابوتحولواحد

و36(34:)يشوعالمكتوبأوالعرفىالتشريعهذاخرقإدانةعلىواجتمعوا35(

وانظر03:03،6،01،ا:9)القضاة"بإسرائيلفعلتالتىالقباحة"كلو"الرذائل"

13(.13:الثافىصموئيل

لضربتضامنهافىالأسباطنرىا-.3(9)القضاةشرورهاعلىجبعةعقابوفى

خلافاتهاتحسمالأسباط؟نتربماالاستثنائيةالحالةهذهغيروفىشنعاء.جريمة

القضاةقائمةتمثلوقد؟بسلطتهالجميعيعترفقافيإلىباللجوءالشريعةحول

المؤسسة.هذهعلىشاهذا8-15(و13:ا-5.ا:)القضاة"الصغار"
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فأمرالأسباطممثلىمنمجلسبوجودالقائلالرأىأماصحيخا؟هذايكونقد

كيائاباعتبارهالأسباطاتحادتقدمالقضاةسفرفقصصكبيرحدإلىمستبعد

الأعضاءو؟نحقيتى.سياسىتماسكأىإلىويفتقرمنظمةحكومةأيةلهليست

واحد،رئيسالميكنلمولكنواحدةديانةفىوبشتركونواحذاشعتايمثلون

كاتبويقسم.يشوعأوموسىتشبهشخصي!لأيةدبهرأىالرواياتأقدمفىوليس

الضوالىعلى!هاإسرائيلحكمواأنهمئفترضالذينالرؤساءبينالحقبةسفرالقضاة

سرداإلاليسهذاأنطويلةمدةمنذتبينولكنالأجنبىالقهرمنتحريرهابعد

إلا(وبزقودبورة)كجدعونأحياتاالقبائلمنجماعةيشملنشاطهمف!نزائقا.

باعتبارهمالفعليةوظيفتهمعنئذكرلثىءولممعتادا.أمزايكنلمهذاأن

سلطةلأيةالصريغجدعونورفضالعسكريةإنجازاتهمإلاتسجلولمح!فا؟

يؤثرلممستقلآفصلآ9()القضاةأبيمالكعهدوكان33-33(.8:)القضاةدائمة

إسرائيل.بنىمنعشائروبضمالكنعانيةشكيمبلدةعلىإلا

واحدةسمةهناككانتالآخرعن؟""القضاةهؤلاءاختلافمدىبلغومهما

ا؟3،95:)القضاةالحلاصرسالةولأداءيختارهمكانالربأنوهطألابينهمتجمع

34:11،93؟6:.ا؟3:)القضاةعليهمتفيضيهوهروحوكانت(ه13:ا؟7:64؟4:

الحقبةتلكفىإسرائيلفىالواضحةالوحيدةالسلطةوكانت91(.35:14،6؟13:

بعد.فيصاللظهورسيعودلأنهأهميتهلهأمروهذا؟رزمية،

الملكىالح!ممولدللمة3.

عمونممالككانتمحددسياسىش!بلالايزالإسرائيلبنىاتحاد؟نعندما

إسرائيل.ملوكأولشاولو؟ندولةإلىتحولوفجأةلعقود،قائمةوأدوموموآب
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إحداهماالمل!الحكممؤسسةعنمتماثلتينبروايتينصموئيلسفرااحتفظ

و1314الإصحاحينفىبقيةوطا15ا،ا-اا:ا16؟ا-.9،1:الأول)صموئيلتؤيده

183-ه.ا:ا-33؟8:الأول)صموئيلتعارضهوالأخرى(الإضافاتبعضباستثناء

الذىالربمنجاءتالأولىالروايةفىوالمبادرةا(.وه3!الإصحاحينفىبقيةولها

طالبالأخرىو!16(9:الأول)صموئيللشعبهنحقضاليكونشاولاختار

وانظر8.5،03:الأول)صموئيلالشغوب""كشائيرليكونبملكنفسهالشعب

14(.17:التثنية

وحتم!هاإسائيلهددالذىخطرالفلسطينيينأمامالتطورهذاويتسارع

يظهرففيهايبررها.ماالأولىللروايةيصبحوبذلك.مشتركإجراءلاتخاذالتوحد

الأول)صموئيلالرباختارهنحتصمثلهمفهو؟القضاةعمليواصلكمنشاول

ويخفص6(11:.ا؟6،.ا:الأول)صوئيليهوهروحعليهفتتنزلا(01:ا؟96:

و14(.13الإصحاحينوانظرا،ا-اا:االأول)صموئيليفعلونكانواكماشعبه

وفى؟الربلاختيار!طهالشعبيستجيبإسرائيلبنىتاريغفىمرةلأولولكن

6(.01:الأول)صموئيلمل!شاوليتوجالعمونيينعلىلانتصارهالتالىاليوم

صموثيل)ميخ،مل!ا(.ا:ا؟96:الأولصموئيل)تجيد،ال!رزى""القائدويصبح

.(1115:الأول

الضهايةفىواتخذقوميةدولةأضسإسرائيلبنىفاتحادتماقا؟جديدأمرهذا

كماالأخرىالشعوبمحلاةتأقوهنا.الأردننهروراءفيماالمماثلةالممالكنموذج

الذىالميكأو"قضاء.تشريعاتإلىحاجةفىالدولةفهذه.الأخرىالرواياتتنبئنا

كان35(.ا:الأول)صموئيلودؤنه11-17(8:الأول)صموثيلصموئيلأعلنه
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الملكيةالأ!رةمبدأيعدلمأدومفىالحالكانوكماالأغيارسبلمحا؟ةمنتحذيزا

لخلافةتمثريعيةمادةوضعيتمفلم31-93(36:)التكوينإسرائيلفىمقبولأ

)صموئيلالشخصيةأبنيرسلطةإلاضعيقامل!الشبوشتمنيجعلولمشاول

وكالحال4(.3:الثاق)صموئيلمل!داوديهوذاأهلنضبحينفى8-9(3:الثاق

ا:75؟11:الأول)صموئيلالسلاحلحملالجنودفرقشاولدعاالقوميةالدولفى

الحربفىدربةوأكزالفرقمنعدداأقلقواتأرسلولكنه،(3:38؟4:17؟

بعنايةاختارهم3(ا:4ا؟13،35:الأول)صموشلالفلسطينيينالفداثيينلقتال

13(18،5:الأول)صصوئيلالضباطمنفيلقومعهم53(ا:4الأول)صوئيل

وفرصةمحترفجيشنواةهولاءوكان7(.33:الأول)صموئيلإقطاعاتوهبهم

8:33؟31:الأولصموئيلالأدوى:دواغ)منهمالأجانبمنللمرتزقةأتيحت

بعنةقواتهوقائدى13(3:الثاق)صموئيلالخاصأبيهحرسإشبوشتوورث18(.

3(.4:افاق)صموئيلجبعونمنو؟ناور؟ب

لاتزالشاولعهدفىوكانت،القبائلاتحادمننبعتالمل!الحكممؤسسة؟نت

منصبهعنبعيذاشاولمارسالتىالسلطةنمطنعلمولا.الأولىشكلهافى

الأول)صوئيلجيشهقائدأبنيرعدابالاسمضباطهمنأتانعرفولا.العسكرى

العشائربالأحر!أوالقبائلاحتفظتبل،مركزيةحكومةهناكتكنولم(..ها:4

داود.عهدفىوفاصلةجديدةمرحلةهناكوكانتإدارتا.الذاقبحكمها

الثنائيةالمعية،.

وبالسمةشاوللمملكةامتدادالوكانتكماداودمملكةيصورماالرواياتومن

شعبهعلىمل!داوداختارقبلمنشاولرفضالذىفالربنفسها.ال!رزمية
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ا:6الأول)صموئيلداود"مسح"الذىهوصموئيلوكان\(.16:الأول)صموئيل

كما13(16:الأول)صموئيلداودعلىالربروحوحلت؟شاولمسحكماا-13(3

المرتبطالعميقالدينىالحسعنتعبرالروايةوهذه.قبلهمنشاولعلىحلت

فمنصببالتاريغ.مباشرةصلةطاليستولكن؟إسرائيلبنىعنددوفابالقوة

داودف!ن.تطورهأوفىأصلهفىسواءشاولعندعنهتماقايختلفالمل!داود

لحسابهثم(ه18:الأول)صموئيلالبدايةفىشاوللحسابمرتزقةلفرقةقائذا

علىأميزانصبوهالذينالفلسطينيينلحسابثم3(33:الأول)صموئيلالخاص

بلنبى،قبلمنلامل!تنصيبةتمشاولوفاةوبجد6(.37:الأول)صموئيلصقلغ

4(.3:الثاق)صموثيليهوذارجالقبلمن

شمعونبصحبةأراضيهاغزتوكانت،الخاصتاريخهاالبدايةمنلهوذاكان

المناطقو؟نت3-91(.ا:)القضاةيوسفبيتمنعونودونوالقينيينلبيينوال!

تش!35(1،31،93:القضاةوأيالون،وجازرالجبعونيينوقرى)أورشليمالكنعانية

الاتصالدونذلكلمجلولم.الشماليةوالقباثليهوذابينحاجزاالقضاةعهدفى

عنيهوذاعزلولكنهبعدها(وما7:911-8؟17:)القضاةبينهاوالشخص!الدينى

تثنىالتى5()القضاةدبورةترنيمةفىليهوذادبهريردفلم،الجماعيةالقبائلحياة

تأت.لمالتىلتلكاللوموتوجهالمعركةفىشاركتالتىالقبائلصكلى

التحالفزعيمةباعتبارهاالهوذا18()03:القضاةسفريعزوهالذىوالدور

لسفرالأولالإصحاحمنالأوليينالفقرتينعلىتقومإضافةيعدلبنيامينالمعادى

منها-بالقربعاشالذىشاولعهدفىالعلاقاتفىتقاربهناكف!ن.القضاة

33،1391:الأول)انظرصموثيليهوذاعلىالسلطةبعضلهو؟نت-بنيامينفى
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بعدللانقساموعادتالمستقلةبهويتهااحتفظتيهوذاأنإلاا(.37:بعدها؟وما

بدايةفىللفلسظينيينتبعيتهداودوواصلو9(.37:الثاق)صموئيلشاولوفاة

يفعلفلمداودأما،العامةالميليشياعلىيعتمدبدايةشاولو؟نلحبرون.حكمه

)صموئيلأورشليمغزوهفىحتىالمرتزقةمنفرقةعلىيعتمد؟نإذقط،ذلك

شاولملكعنتمافايختلفالأولداودفلك؟نوهكذابعدها(.وما56:الثاق

وفىإشبغلمقتلوبعد.الوقتبمرورداودلحكمالشخصيةالسمةتتغيرولم

لمولكنهمعليهممل!بداودإسرائيلرجالاعترفالفلسطينىالخطرمواجهة

س!تا.الأكثرإسرائيلفىيهوذاذابتولابالفعلالقائمةيهوذامملكةإلىيهرعوا

مسحه4(3:افافى)صموئيليهوذابيتعلىمل!داوديهوذارجالمسحوكما

)5:الشافىصصوئيلوينص3(.5:الثافى)صموئيلإسرائيلعلىمل!إسرائيلشيوخ

ملكوتولىأشهزوستةسنواتلسبعيهوذاملكتولىداودأنعلىصراحة(4-ه

لهخليفةسليمانداودعينوعندماسنة.وثلاثينلثلاثؤتفودا"إشزائيل"خيج

داودمملكةكانت35(.1:الأو!)الملوكؤتفودا!إشزاييلغلى"زئيشانصبه

فىبهامعترقاكانالحاكمسلطةأنبمعنىبالطبعالفعليةبالوحدةتتسموسليمان

سليمانولاياتفقائمة؟مستقلينعنصرينعلىتشتملكانتأنهاإلام!ن،كل

مستقلة؟إدارةطاكانتحيثيهوذاأرضمنهاحذفتأ(ا7-49:الأول)الملوك

فحين،العسكريةالشؤونعلىتنطبقنفسهاوالتفرقةاب.9الفقرة"أرض"ف!

لإسرائيلواحدة:قائمتينجمعتمالعامةالتعبئةبغرضالشعببتعدادداودأمر

ويهوذاإسرائيلكانترتةحصاروفىا-9(.34:الثاق)صموئيلليهوذاوالأخرى

وحدةمنتنبعالنظاموحدةو؟نت11(.11:الثافى)صموئيل"الخيامفى"ساكنين

الأه



"قانونقبلوإستكتلندهكإنجلترا"متحدة"مملكةف!نتالدويلتين؟فىالحاكم

وم!ئازمائاأقربمثالأاتخذناوإذاقديقا،والمجر؟لنمساثنائيةمملكةأوالاتحاد"

إلىيعودسورىنقشمنعرفناالتىولأشحماتكمملكةمزدوج!دولة؟نت

الميلاد.قبلالثامنالقرن

بعضبالموربما.قوميةمملكةمجردآنذاكتعدلموسليمانداودمملكةأنكما

،وسليمانلداوددانتالتىالكنعانيةللمناطقالسيالمىتقديرالتأثيرفىالباحثين

إسرائيلبنىغيرمنس!تامملكتهإلىضمتالعدوانيةداودحرو!باأنإلا

-اة8الثاق)صموئيلوالآراميينوالموآبيينوالعمونيينوالأدوميين؟لفلسطينيين

الثاق)صموئيلكتابعينمناصبهمفىالحالاتبعضفىئتركونملوكهموكان14(؟

عليهمح!متعيينيتمكانأخرىحالاتوفى93(3:الأولالملوك3:01،91؟8:

14(.8،6:الثاق)صموئيل

ملأتالتىالإمبراطوريةلمفهومالمجالليفسحالقوميةالدوبةمفهوموزا!

فضاعتطويلآنجاحهايدمولم.الضعفإلىالمصريينقوةميلعنالناجمالفراغ

لكنا-35(114:بعدها؟وما901:الأول)الملوكداودخلفاءأيدىعلىغزواتها

الأول)الملوكسليمانعهدفىالأقلعلىولوكمطمحاستمرتالإمبراطوريةفكرة

الكبرىالتجاريةالمشروعاتخلالمنعملتاطابغاعليهاأضنىالذى91(9:ا؟5:

داودبدأهإدارىتطورعلىالتطورهذاواشتمل93(.36-.ا:9:الأول)الملوك

أنهويبدو91(7:ا-6؟4:الأول)الملوكسليمانوأتمه33-36(03:الثاق)صموئيل

له.نموذخاالمصريةالإدارةمناتخذ
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-،//وي!موذاإلل!رائيلمملكتاه.

مممدفانفصلت.لجيلينإلاتدملمإمبراطوريةلبناءالمحاولةوهذهالمزدوجةالمملكةهذه

أقاليمهماوأخذتقوميتيندويلتينوأصبحتاسليمانوفاةبعدويهوذاإسرائيل

المملكتينمنكلفىالدولةمفهومأنإلا.مستمرةبصورةالانكماشفىالحارجية

.شاولحقبةمنال!رزىالجانبئعثإسرائيلففى.الأخرىفىعنهيختلفكان

الأول)الملوكيهوهباسميتحدثنبىلسانعلىيربعامملوكهالأولالعرشووعد

03(.13:الأول)الملوكالشعبقبلمنبهمعترقايربعامأصبحثم37(11،31:

أحدومسحه91(16:الأول)الملوكيهوهقبلمنمل!ياهونصبنفسهاوبالصورة

الثافى)الملوكالجيشبهواعترفبعدها(وماا9:الثاق)الملوكأليشعوهوتلاميذه

عنهموينزعهالملك!!رائيلبنىملوكيهبالذىهونفسهالربو؟ن13(.9:

:9الثافىالملوكبعدها؟وما3103:بعدها؟ومااا:6بعدها؟وما147:الأول)الملوك

بتنصيبالشعبيتهمهوشعفإنذلكومعا(.ا13:هوشعوانظربعدها،وما7

الخلافةبمبدأالاعترافتمأنيحدثولم(.لح8:)هؤسعالربرضادونالملوك

الأسر-مبدأكانأنقطيحدثولمغمرى،عهدفىإلاإسرائيلبنىعندالوراثية

أسرةودامتسنة،أربعينحوالىعمرىأسرةواستمرتبه.مسلتاأمزاالمالكة

غضونفىملوكستةخلفهالذىالثافىيربعامعهدلطولالقرنحوالىياهو

أشورلغزوالمملكةتعرضتثم؟غيلةمنهمأربعةهلكسنة،عشرين

منالمالكةالأسربمبدأفيهاالاعتراففتمتاقا.نقيقمافتمثليهوذامملكةأما

/ابيتاداودووعدتناثاننبوءةجاءتحيثإل!تدخلإلايقطعهولمالبداية

القضاة!رفىكانالذىفالرب8-16(.7:الصافى)صموئيلالأبدإلىيثبتانومل!
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أسرةهنايختارافاسأحديصطنىإسرائيلبنىحياةمنالفاصلةالفتراتوفى

يكنولمالبشروضعمنلقواعدئتركالخلافةكانتالاصطفاءيتمأنومابعينها؟

ن؟بل،الموتفراشعلىداود؟نعندماالعرشتوارثمبدأحولخلافثم

اختارالذىيهوهلانفسهداودو؟ن،بنيهمنداوديخلفمنعلىقاصزاالخلاف

إسرائيلفىحدثماعكسوعلىبعدوفيما38-35(.ا:الأول)الملوكسليمان

نعما-.3(.13:الأول)الملوكخلافدونسليمانبنرحبعامعلىيهوذاوافقت

دوفاداودبنسلالتمسكتمولكنيهوذا،فىالمل!القصرفىعديدةثوراتحدثت

.غ(.13:14:31،34:33-.3؟ا:1الثافى)الملوك"الأرض"شعبولأءبفضل

تكشفتفربماوتوازتااكتمالآأكثرالمملكتينعنمعلوماتناكانتولو

نأو!ألاتماقاجليةواحدةحقيقةهناكأىعلى.الأخرىالتشريعيةالخلافات

كلكانتولكن،أخرىأحياتاوغريمتينأحياتاحليفتين؟نتاويهوذاإسائيل

ككيانينتعاملهماالشعوبسائروكانت،الأخرىعندائتامستقلةمنهما

اعتبارمنالمملكتينس!نتمنعلمالسياسيةالثنائيةهذهأنإلا.مستقلين

38:الثافىالأيامأخباروانظر1334:الأول)الملوكإخوةفهمواحذا؟شعئاأنفسهم

لتاريغالمتزامنبعرضهماالملوكسفراويميل،مشتركقوىتراثبينهمومجمع11(

"زخلفعلفكما.ديانتهوخدتهشعبواحد؟شعبقصةسردإلىويهوذاإ!رائيل

عاموسجاءبعدها(وماا13:الأول)الملوكيهوذامنجاءحيثقبلمنالث!(

نأيريدكانالذىأمصيامعارضةمنالرغموعلإيلبيتفىليعظيهوذارجل

إلىتوجهالعبادةكانثأورشليمهي!وفى.ا-13(.7:)عاموسيهوذاإلىيعيده

إسرائيلبننالتفرقةإلىبالكئابالسياسيةالظروفتؤدىوقد،.إسرائيلإله"يهوه
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نطافا،الأوسعبدلالتهااحتفظت"!!رائيل"أنإلاو"يهوذا"؟الشماليةالمملكةأى

الاستقلالمنالرغمفعلىوهكذاإشزائيل"."تئتئإلى14()8:أشعياءوبشير

وظلحية،عشرالاثنىالأسباطاتحادعنالدينيةالفكرةظلتالحكمفىالسيالمى

المستقبل.فىشملهمالتئامإلىيتطلعونالأنبياء

اللدبىبعدمامجتمع6.

كانتالحينذلكومنذ.السياسيةإسرائيللمؤسساتنهايةأورشليمسقوط؟ن

والفارسية.الثانيةالبابلي!المتعاقبةالإمبراطورياتمنيتجزألاجزءايهوذا

اتخذعندماوحتىأقاليمها؟فىالمطبقةللقوانينأخضعتهاوالتىوالسلوقية

علىبالطبعالقديمةالعاداتعلىالحفاظوتم.تابعينظلواالملكلقبالحشمونيون

كانواالذين)زقينيم(وشيوخها)جمشباحوت(العشائرجانبمنمحلىمستوى

"دولة".فكرةهناكتعدلمولكن7(9:6؟5:)عزراالسلطاتأمامالشعبيمثلون

دينتامجتمغااليهودش!طمالمتروكةوالدينيةالثقافيةالاستقلاليةحدودوفى

ثيوقراطى.حكمنظاموكان.كهنتهمحكمظلفىالخاصةالدينيةلمثريعتهمخاضغا

طامل!الربمنتتخذإسرائيلأنفحواهاقديمةفكرةجديدمنهناوتأكدت

الملوكا؟7:133؟8:الأولصموئيل33؟8:القضاة31؟33:العدد18؟15:)الخروج

النصففىوبعدهالسبىإبانالفكرةهذهوسادت(،ه6:أشعياءا؟339:الأول

حكمتتناولالتىالمزاميروفى6(44:ا؟31:435؟41:)أشعياءأشعياءمنالحافى

ولاةسوىإسرائيلحكمواالذينالملوكيكنولم69-99(.39؟47:)المزاميريهوه

كاتبف!ن8(؟9:الثافىالأيامأخبار5؟14:38؟17:الأولالأيام)أخبارلهعهد

الربمملكةلفكرةتحقيقاداودحكمفىيرىشعبهلتاريخنظرتهفىالأيامأخبار
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ىأاليهودمنالعودةجماعةبأنيؤمنو؟نا-93(االأولالأيام)أخبارالأرضعلى

-47(.لح134:)نحمياالحلمذلكتحقيقمناقتربتونحميازربابكجماعة

،(؟"الدولةعنمف!مولمإدلمرائيلبغىعغدكاقهل7.

فاتحاد.إسرائيلبنىعند"الدولة"عنواحدمفهومعنبوضوحالحديثيمكنلا

ويهوذاإسرائيلومملكتاوسليمانداودوملكشاولومللثعشرالاثنىالأسباط

لمإسرائيلبنىإنقلناإذانغالىولاشتى.حكمنظمكلهاالسبىبعدماوجماعة

وفيماالسبى.بعدماجماعةولادولةكانالأسباطاتحادفلا.الدولةفكرةيعرفوا

،الشمالقبائلعندقرونثلاثةلمدةأنماطهبمختلفالمل!الحكمسادبينهما

فىرسوخهمدىتحديديصعبولكنيهوذا،فىالقرنونصفقرونأربعةولمدة

بسهولةالملكيةقبلماحياةنمطإلىالسبىبعدماجماعةفعادت.الشعبعقلية

هذهو؟نت.والبلدةالعشيرةمستويىعلىالمؤسساتباستمراريةيوحىماوهو؟بالغة

التشريعية.افصوصتناولتهالذىالعامةالحياةمنالوحيدالجانبالمحليةالحياة

سفرفى"التلكو"حقوق14-.3(17:)التثنية"التلك"شريعةهناكأنصحيح

بالمواثيقمنهمالأىصلةلاولكن35(،01:وانظرا-18ا)8:الأولصموئيل

)صموئيليهوهفيهيتسامحشيتاباعتبارهالفلكتتقبلافصوصفهذه.السياسية

التشبهمنتحذرو!15(؟:17)التثنيةلاختيارهخاضغاأو7-9(8:الأول

الئلكيجلبهاالتىالشرورومن14(17:التثنية5؟8:الأول)صموئيلبالأغيار

ولدراسةذلك.غيرشىءولاا-17(176:التثنيةا؟ا-8ا8:الأول)صموئيل

الأسفارفىلناتعرضعابرةمعلوماتأيةنستخلصأنعليناالملكيةالتشريعات

الضاريخية.

163

http://al-maktabeh.com



الرواياتفىالتيارهذاتتبعويمكن.الملكيةيناهضالآراءمنتيارهناك؟ن

الحذفمواضعوفى18-35(01:ا-33؟8:الأول)صموئيلالملكبتمثريعالمتعلقة

3:8،4،01:01،15:13-7؟7:)هوشعهوشعتحذيراتوفىا-.3(4)17:التثنيةفى

تمافاغامضبدور"الأميز(يخصالذى7-9(1:43-.ا؟)34:حزقيالوعندا(9-ا

457:)حزقيالالمستقبلىالإصلاحعنتصورهفى"الضلك"(لفظيتحاشى)حيث

علىلعناتهالتثنوىالملوكسفرى؟تبويصببعدها(.وما1733،بعدها،وما

يهوذا.ملوكومعظمإسرائيلملوك

الخاصالآخرالتراثفىونجدهيؤيدها؟فكرىتيارهناكأخرىناحيةومن

التىالفقراتكلوفى15(1،1-ا16:11؟أ-.ا:9:الأول)صموئيلالئلكبتشريح

وفى8-16(7:الثاق)صموئيلفصاعذاناثاننبوءةمنبدايةوأسرتهداودتمجد

بالمسيحالمتعلقةالضصوص؟فةوفىإلخ(0331؟18؟3؟)المزاميرالملكيةالمزامير

مل!داودنسلمنسيكونالزمانآخرفىيأقالذىالمخفصأنتزعموالتىالمل!

؟335:إرمياءا-5؟5:11-6؟9:ا؟74:)أشعياءالأعظمإصائيلقلكشا!طةعلى

(.الملكيةللمزاميرالمسيافىالتكييفوانظرا5:ميخا

المفهوموهو،السلطةعنواحدمفهوممنمستوحيانالمتعارضانالتيارانهذان

يهوهشعبفإسرائيل.الدينيةالسلطويةمفهومأىالإسرائيلىالفكرفىالجوهرى

نهايته.إلىتاريخهابدايةمنذدينيةجماعةظلتإسرائيلفإنلذاهوإلالهسيدولا

الذىهووكان،كنعانفىاستقرواأنبعدالأسباطوحدالذىهوالدين؟ن

علىحافظالذىهوالدينوكان،بابلمنعودتهمبعدالمسبيينمجمعأنفيهيفترض

الشعبهذاوح!م.المملكتينانقساممنالرغمعلىالملكيةظلفىالشعبوحدة
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ويتملهتابعينيظلونولكنهمتجاههميتسامحأوويقبلهمالربيختارهمالبشرمن

ضؤوفى.وشعبهيهوهبينينفصملاالذىللعهدولائهملمدىتبغاعليهمالحكم

بنوعاشثانوىعنصرمجرد"الدولة"كانتالمقكيةإلاتعنىلاالتىالرؤيةهذه

فكرىاتجاهمنيحذرناهذاوكل.تاريخهممنالأكبرالجزءطوالبدونهإسرائيل

"إيديولوجيايسىماعلىكبرىأهميةإسرائيلبنىديانةدراستهفىيضنىحديث

المل!!.الحكم
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الخامسالفصل

المبكلثلخص

قروتادامتلحقبةالملكيةظلفىعاشتإسرائيلأنفحواهاحقيقةهناكتبتى

وكانالمملؤمات.منالأكبرالقدرالسيالمىنظامهاعنيتوفرحقبةو!عدة،

أنولوالدينيةإسراثيلبنىمفاهيمبعضعلىينكرلاتأثيرالملكيةللتشريعات

منقدرإيلاءمنفلابدلذاالتأثيرهذاتقديرفىيغالىحديئاتأويلتااتجاقاهناك

بيهوذاأساشاوتتعلقواحدطرفمنمعلوماتناأنلهيؤسفومما.إليهالاهتمام

طمكانإسرائيلبنىأنرأيناأنوسبقلدينا،المتوفرةالوثائقمعظممصدر!التى

الكتابلأنمنقوصةالمعلوماتهذهأنكما.الملكيةالسلطةفىآخررأى

نعالجأنبالطبعلضاويمكنالتمثريعات.لدراسةخاضااهتماقايولوالمالتوراتيين

ماوهو،أفضلبصورةنعرفهاالتىالمجاورةالدولتنظيماتفىبالنظرالنقصهذا

وصكاداتأف!زاإسرائيلبنىإلىننسبأنإلىبنايؤدىقدولكنهكثيزايفيدقد

عليهم.غريبة؟نت

العرشىتولى؟.

ظلأنهحينفىالشماليةالمملكةفىقبولآيلقلمالعرشتوارثمبدأأنرأينا

اختيارعلىينطوىالعرشتولى؟نيهوذافىحتىولكنيهوذا.فىوثابئاسائذا

165



وحسب،داودأسرةمععهذاأبرمالربلأنلاأ،الرببفضلميك9فالإنسانإل!،

كانوإذا.العرشالملوكأحدفيهايعتلىمرةكلفىيسرىكاناختيارهلأنبل

)الملوكضازتة!الزتيتل"منفلأنهأدونياالأكبرلأخيهلالسليمانآلالملك

يعنىجديدملككلتولىوكان(ه38:الأولالأيامأخباروانظرا؟35:الأرل

فكرةالإل!الاختيارو؟ن.يهوهقبلمنالجديدللحاكموتبنئاداودلعهدتجديذا

أباهيخلفالملك؟نعندماحتىافهرينبينفىفسادت.القديمالشرقسادت

فىننجرسورسصهالذى"الراسجوديامنبدةاالعصوركلوفىالمتبعةللقاعدةوفقا

كورشأمه"بطنفىوهوللملكويرجالليمنأاصطفاهالذىنبونيذشحتى"قلبه

الدنيا".لئلكاسمهاصطنى)مردوكأنالبابليةالوثائقإحدىفىعنهوردالذى

و"قكذا38()،4:زاس"كوزلثق:غنائقائل)أناأشعياء:بسفروردمايشبهماوهو

مصرحيثفىمداهاالفكرةهذهوبلغتا(.)45:كوزش(يتميميجيماالؤبتفوذ

بهيريقولالآراميةالشامممالكوفىالشسى.إلهلرعابتاميككلأنئعتقدكان

هوشماينوبعلمجانبى،وو!اسماقالذىهوشماين"بعلولأش:حماةميك

سنجرلىملكجموب"اتروكانالملكمغتضتاهذاجميروكانمل!(.ولافىالذى

أبىإ.عرشعلىأجلشنىإيليىكوبإسيدى:يقولذلكومعالمثرس،الوريث

القاعدةهذهكانتربماولكن،بالضرورةالبكورةيشمللاالعرشتوارثومبدأ

وأشورمصروفى.الآراميةالشامممالكفىالقاعدةتكنلمأنهاولوالحثيين،عند

شريكاويتخذهالعرشوريثيعينالميكف!نعادةةالبكرالابنيرثهالعرشكان

إسرائيلوفى.بنيهمنوريثهيعينالملككانأوجاريتوفى.حياتهفىالئلكفىله

أيفمامطلوتاكانوريثهالميكتحديدأنإلاللخلافةشركلاالبكورةكانتأيضا
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ف!ن.الملكعلىلزاقاالبكراستخلافيكنلمإذ3(31:الثمافىالأيام)أخبار

وكانو33(15؟؟الأول)الملوكالعرشتولىإلىيتطلعالأحياءداودأبناءأكبرأدونيا

منافسفريقهناككانولكن33(5:3-1،9:الأول)الملوكبأكملهفريقيسانده

:االأول)الملوكخليفتهيختارأنلداودوكان.ا(.ا:الأول)الملوكسليمانيساند

يهوآحازوخلف03(.17،ا:الأول)الملوكسليمانالأصغرابنهفاختار37(03،

اسمهوغتربعدفيماالعرشعلىمصرفرعونأجلسهأكبرأخله؟نأنهمعيوشيا

يكنلمالأبناءبينالاختيارأنويبدو36(.33،31:الثافى)الملوكيهوياقيمإلى

،أمنونالبكركانسليمانحالةفنىالبكزوهوالمعتادالوريثماتإذاإلايحدث

)3:الحاقأخبارالأيامفىذكرهوردالذىيوحانانالوريثيهوآحازكانحالةوفى

أيقحا.أشورفىالعادةكانتهذهأنويبدو.الخلافةوقتدبهرلهيردلموالذى15(

معمعكةيؤثررحبعامف!نيتعقد؟الموقف؟نعدةزوجاتللملككانحينأما

العرشيتولىأنفىأملآإخوتهعلىأبيابكرهاوآثرزوجاتهأولىتكنلمأنها

31-33(.ا:1الثاقالأيام)أخبار

إلاالمنيةتوافهلمالذى33-.،(ا:الأول)الملوكأبيهحياةفىقل!سليمانوفسح

أصيبأنبعدالعرشيوثامتولىكماا-.ا(.3:الأول)الملوكقصيرةغيرمدةبعد

فسحأنهعلىينصماهناكليسولكن(ه15:الثافى)الملوكبالبرصعزرياأبوه

ورداللتانالوحيدتانالعرشعلىألوصايةفىالمشاركةحالتاوهاتانالفورعلىمل!

يردلمأخرىحالاتثمةكانتربماولكن،المقدسالكتابفىصراحةدبهرهما

نإفيقال؟مماثلةبحالاتكاملةقائمةيوردمنالمحدثينالمؤرخينومندبهرها.

آبائهم.حياةفىملكواإسرائيلفىالثافىويربعاميهوذافىومنمئىوعزريايهوشافا!
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للبياناتالزمنىالشتابمفىالفجوةسدالأساسىغرضهافرضياتمجردهذهأنإلا

ويوثامسليمانمنكلتولىالمؤكدتينالحالتينوفى.المقدسالكتابفىالواردة

إالمشاركةفمصطلحلذا؟الحكممنأبويهمامنعاالمرضأوالشيخوخ!لأنالعرش

يختلففالوضعالشىء،بعضالدقةإلىيفتقرععم-5++ء9"العرشعلىالوصايةفى

أشورأوصرفىعنهماحدإلى

أخاهيهورامخلفإسرائيلمملكةفنى.الخلافةمنئستبعدنالنساءوكانت

وفىا(.3:وانظر17ا:الثافى)الملوكالذكورمنذريةبلاماتالأخيرلأنأخزيا

ن؟فلكهاأنإلاسنواتلسبعوملكتابنهاوفاةبعدالعرشعثلياتولتيهوذا

11(.الثافى)الملوكبثورةوانت!شرسغيريعد

التتويححطقوس3.

33-48(ا:الأول)الملوكلسليمانإحداهماالتتولتيعنمفصلتانروايتانلدينا

تولىف!ن،استثنائيتانحالتانوهاتانا-.3(.113:الثاق)الملوكليوآشوالأخرى

فى،أبيهحياةفىوتمئد،الم!منطويلةسلسلةفىآخرالأحداثالعرشسليمان

الحالتينهاتينأنومع.العرشعثليااغتصابأن!العرشيوآشتولىأنحين

يحتمحدإلىمتشابهة!طتيهمافىالطقوسفإنالقرنونصفقرنبينهمايفصل

جزءين،فىالاحتفالف!ن.الأقلعلىيهوذافىالمتبعةالعادةيمثلانأنهماافتراض

التلكتقليدعلىيشتملو؟نالمل!.القصرفىوالآخرالمقدسفىيتمكانأوطما

واقتويجوالتهليلبالدهنوالمسح(سليمانحالةفىدبهرهايردالمالئلكشارة

(.يوآشحالةفىدبهرهايردالمالطاعةفروضالحاشيةرجالكباروتقديم

بالترتيب.يلىفيماالمراسمهذهمنكللآوسنتناول
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كانفهل.أورشليمنبعجيحونفىسليمانترسيمتم:المقدسفىالتنصيب)أ(

التىالتطهيرطقوسفىالحالكانكماالمراسمفىدورله؟نالماءأنمرجعهذلك

011المزموريفسرونممنالباحثينبعضيشيرصر؟فىالفرعونتتولئيتسبق؟نت

الظيريتي"،فيالئفيرتمثزث"ين7:الفقرةفىالواردالتلميحإلىتتويجمزمورباعتباره

مقدسلأنجيحونفىترسيمهتمسليمانأنوالأرجح.واهيةنظريةهذهأنإلا

الدهنقرنأخذجيحونإلىجاءعندماصادوقبأننصوهناكفيها.كانالتابوت

التئالخيمة!فهذ.إذن93(،ا:افيول)الملوكبهسليمانومسح(الخيمة"من

يوأفيبهالاذالتى!ؤ"خيمة5و!17(6:افاق.)صموئيلللتابوتداودتصب

قريتاكان)الذىأدونيابهاحتىالذىالمذبحمنهاوبالقرب38(3:الأول)الملوك

القصرفىتوجسليمانأنسمععندما9(ا:الأولالملوكالماء:عننعندمنه

يهوذاملوكترسيمبهتمالذىالهي!فىيوأشترسيموتم(.9،-.ها:الأول)الملوك

.سليمانبعدجاءواالذفىالآخرلن

غلى"ؤايقاشيو2ظلالحفلأثناءفنى14()11:الثاقالملوكبسفروردماوحسب

نرىحيثنفسهالسفرمن333:الفقرةنصيماثلفيماائغاذ؟(خش!تاليتتير

أخباربسفرالمماثدةوالفقرة،الشريعةسفرترتيلأثناءفىاليئتر(غلؤقف9يوشيا

صايوأشعبنالحديثوفىيئتير؟"."غلبعبارةتكتنى31()34:الثاقالأيام

ربطهيمكنوهكذاالتذخلا.إفي؟ننالم!هذاأن13()33:الثافىالأيامأخبار

الهي!منأحازأخرجهالذى"التلك)قدخلوب)باليونانية(التلكبمنصة

نصبهاالتىالمنصةهذهكانتوربما18(.لأ:6الثاق)الملوكأشورلملكتمجيذا

علىمصورةالمعلومةوهذه13(.)6:افافىالأيامأخبارفىالداروسطسليمان
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أحد)أوالملكيصورانمصرىأصلمنوالآخرشصرةراسمنأحدهمانصبين

ن؟إذاعمانتساء!فقدلذا.للإلهصورةأمامعمودقاعدةعلىواقفاأ(المتعبدين

13()33:الحافىوأخبارالأيام3(14:33،)11:الثافىالملوكعبارةنترجمألاينبنى

هناككانأنهوهامؤكدةحقيقةوهناكالمنبر"."علىمنبدلأالمنضة""علىبمعنى

المصرية؟المعابدفىللفرعونم!نهناككانكماالهي!فىللملكنحصصم!ن

التنصيب.مراسمأثناءفىفيهيقفساالجديدالملكوكان

يهوياداعأن13(ا:)1الثافىالملوكسفرفىورد.الفلكشارةالقلكتقليد)ب(

ؤمؤكد؟معروف"نينررلفظومعني"عيدوث".واد"نينرزاديوآشأعطئال!هن

ا؟138:إرمياء01،ا:افافى)صموئيلالف!لكشارةوهوالضاجأوال!!طيلفهو

فهو،فأصعب"عيدوث"لفظأما18(.04:133؟98:المزامير3؟03-ا31:حزقيال

)آساور(.-"شعدوثا"بلفظعادةوينقحالغراءدا،"المثريعةأو""الشهادةيعنى

ءشارة؟نتوالتى01()ا:الثاقصوئيلسفرفىوأساورهشاول!!طيلأنوالحقيق!

نحتفظأنبالدهنالمسحطقسفىعليناكانربماولكنداود.إلىبهاجىءالصلك

"للعهد"موازتاباعتباره"ال!!طيل،يذكر9804:المزمورأنونجد"عيدوث".باد

وهناك"عيدوث".للفظمرادقاالحالاتبعضفىيعد"بئريث"ولفظ)بزيث(،

المسحطقسإلىيشير6-37:والمزمورمق!(؟أمر)خكم،حوقهوآخرمرادف

عندالتتولئيطقوسإالهاقشيرالتىبالمراسمأ9نقارنهوقد.يهوهو"خكم!بالدهن

هو9مثلأ:افالثتحتسىفيقول،الإلهبيدمكتوبةأنهايفزضكانوالتىالمصريين

الثافىبالملوكوردلماموازئامثالأيكونقدماوهومراسىدا،ووضعتاجىقفدفى

وسلطتهبنوتهوتأكيدالفرعونتتولتيألقابتشملالمراسمهذهوكانتإ(.3أ:)1
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ئمنحالجديمديهوذاملبا؟نورب!ماءالشرعيةإضفاءمرامس!هذهف!نحتا،الإلهية

فىيهوه"حكماغرارعلىأعدائهعلىافصرووعدهإياهالربتبنىتؤكدمماثلةشهادة

ا؟8-6ة7الافى)صموثيلداودوبيتيهوهبننبالعهدالتذبهيرأو7-3،9:المزمور

عيدوث.لفظيردحيثا-13(ا03:133-38؟98:المزامير

يجعلاناللذانهماوصولجانيهماوالدنياالعلياصرتاصحىوضعمصركانفى

الاله4أماموسادتينعلىيوضعانوالصولجانالتاجكانأشوروفىفرعوئا.الإنسان

الإسرائيليةالرواياتفىيردولا.الصولجانويسلمهالملكيتوجال!هنو؟ن

وليسالملككلقاصرةشارةيكنلمإذدبهرللصؤلجان،أىالعرشبتولىانصة

94؟:)المزاميرالتنفيذيةسلطتهإلىيرمزفإنهالملكمجملهوحنن،عندهماسع!له

7(.،:ه)المزاميروالقضائية3(:011

فىكماسليمانتنصيبفىالإكليلوضعأوالتتولتييظهرلابالد!ن.المسح)%(

بالدهنالمسحوهوالأساسىالطقسعلىتتفقانالروايتينأنإلايوآيش،تنصيب

شاولمعالملكيةبدءمنذدبهرهوورد13(.11:افاقالملوك93؟ا:الأول)الملوك

ثم،(3:افاق)صوئيليهوذاملكبوصفهوداود\(01:ا؟96:الأول)صموئيل

المذكورالخاصاققليدإلىإضافة3(3:اباق)صموئيلإسراثيلعلكبوصفه

العرشأبشالوماغتصابقصةفىدبهرهيردكما13(.ا:6الأولصوئيلبسفر

فىوياهو03(33:الحاق)الملوكيهوذامملكةفىولهوأحاز11(؟ا:9الثاق)ص!وئيل

ئسحوايهوذاملوككلأنالمؤكدمنرلكن6(.9،3:الثاق)الملوكإسراثيل

شاولمسحص!وئيلفالنبى.إسرائيلملوككافةعلىذلكصدقوربما،بالدهن

بمسحوقام13(.16:الأولصموئيلرواية)حسبوداودا(.ا:الأول)صموئيل
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الأولالملوكروايةحسبالكهنةأحدسليمانمسحوتولىأليشع.أتباعأحدهوب

ويوآشونبى(؟هنعنأىوناثان،صادوقعنتتحدث34%لفقرةآنونو93ا؟:

ولكنالجمعبصيغةفعلأافصوصتردالأخرىالحالاتوفى13(.11:الثق)الملوك

ملوثكافةأنشكولا.دينيةصفةذوواحدفرديؤديهءنالفقسأنالواص!من

كاهن.بالدهنمسحهموتولىالهي!فىز!تتموايهوبا

كانإنهالقولويمكن"الروح،؟نزوليصاحبهف!ن.دينىطقسبالدهنوالمسح

01(،.ا:الإول)صموئيلئسحأنبعدشاولعلىالربروحفحلت.ميزةيضنى

مسي!فالملق13(.)16:الأولصموئيلفىداودقصةفئأوثقالأمرينبينوالصلة

1،1461:الشاقصموئيل33؟11:36،9،11،16؟34،7:الأول)صموئيليهوه

:3الأو!صموئيلوانظر(؟)الصديقين403:إرمياءمرافى)داود(،9133:(؟)شاول

01(.133+:؟ه؟7:84،903؟.،:51؟18:المؤامير51؟33:الثاقصموئيل5؟3،ة13.ا؟

نأداودفيرفض.حرمتهئنتهكفلاالربقدسيةمننصيبللملكيصيروبذلك

36،9،11:ا؟ا34،7:الأول)صموئيليهوهمسيحلأنهشاولضدبأذىيدهيمد

16(.14،ا:الحاق)صموثيلالملكأمامي!دهورفععرأالذىالرجلويقتل3!،(

فلكعنيوثامفح!ية.إسرائيلبىعلىقا!زاطقشابالدهنالملوكمسحوليس

قبلكنعانفىيمارسكانالطقسهذاأنعلىتدل15(9،8:)القضاةأبيمالك

ويمسحيذهببأنإيلياتلقاهالذىالأمريدلوقدإس!مائيل،بنىعندالملكيةقيام

فىيمارسكانالطقسهذاأنكل15(ا:9الأول)الملوكأرامعلىمل!حزائيل

ولا9-15(8:الثاق)الملوكالملكحزائيلتولىروايةتؤيدهلاهذاأنولودعشق

ليمستولكنتوراتيةغيروثائقهناكبكنعانيتعلقوفيصااتوراتية.غيرالوثائق
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مسحإلىتلميخايتضمنقدشمرةراسمننصوهناك.نفسهبالقدرمقنعةكلها

بأنينبئناماالعمارنةرسائلومنمؤكد.غيرومعناهشائهافصأنإلامل!بغل

ولعل!زلفرعونتابعينبوصفهمبالدهنئمسحونكانواوفلسطينالشامملوك

فىيستعملكانببلوسفىالملكيةالمقابربإحدىوجدالذىالم!رىالبلسمإناء

عادةيكنولممصرىالطقسهذاأنتؤكدحقائقكلهاوهذه.التنصيبمراسم

ئمسحونمصركانفىالمسؤولينكبارأنأخرىمصادرمننعلمونحن؟محلية

بينملوكأنيبدوولائمسح.يكنفلمالفرعونأما،مناصبهمتوليهملدىبالزيت

ذوقيمةذلكعلىبهالاستشهاديمكقالذىالوحيدوالنصئمسحون،كانواالنهرين

يمكنالذىالأشورىالمل!الطقسعنمبتورةفقرةعنعبارةفهوفيها؟مشكوك

وفى"،المقدسالملكية"بزيتئمسحونف!نواالحثيينملوكأما.المسحإلىيش!ميرأن

العظيم،المسيحالضلكأتترناقبيلمنبعباراتيوصفونمالح!هؤلاءكانألقابهم

إلخ(.

)91:الأولالملوكسفرفىصرفا؟ملكئاطقشاإسراثيلفىبالدهنالمسحكانوهل

منو؟نوأليشع....وياهوحزائيلويمسحيذهبأنإيلياالربيأمرا-16(5

بيدإسراثيلعلىمل!ياهومسحيتموأن،الشامعلىمل!حزائيليصبحأنالمزمع

فاللفظ.غيرهنبىأىأوأليشعمسحعنشيتانسمعلاولكنناأليشع،أتباعأحد

مجازاأقشح"اللفظيردا()61:أشعياءسفروفىمجازا.ويردالسياقيتطلبههنا

المجازىالاستعمالهذاويرد(.ها:إرمياء)انظرلهوهالنبىتكربسإلىويرمز

الآباءيسىحيث33(16:الأولالأيامأخبار!15)501:المزاميربسفرنفسه

و)أنبياء(.أئشحاء"
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المسحهذاو؟نئمسحون،كانواالكهنةإنتقولالفقراتمنعديدوهناك

الأبدإلىالقداسةعليهميضىهوالذى13-15()04:الخروجبشمفروردعاحسبا

نميزأنويمكنالكهنوقىالتراثإلىتنتىكلهاالفقراتوهذهجيل.إلىجيلومن

ال!هنعلىالمسحيقتصرإحداهمافىالضصوص،منمتوازيتينمجموعتينفيها

33(،15:8،13:16؟6،13:ا؟4،3،56:اللاويين4-9؟93:)الخروجوحدهالأعظم

ا؟ا-41:03،03:0435؟38:)الخروججميغاالكهنةعلىفيسرىالأخرىفىأما

3(.3:العدد7؟.ا:35-36؟7:اللاويين

بأىيردفلمقبلهأماالسبى.بعدوضعتكلهاافصوصهذهأنعلىإجماعوهناك

الأعظم.ال!هنذلكفىبماالكهنةلمسحدبهرالأنبياءوأسفارالتاريخيةافيسفارمن

رئيشابوصفهالأعظمال!هنإلىالملكيةاندثاربعدالمل!المسحتحولفربماثممن

النصوصهذهعنالنظربصرفولكن!هم.الكهنةإلىبعدفيماوامتد،للشعب

الكهنةمسحعلىمؤكددليلأىوجودعدميلإحظالخمسةمولمىبأسفارالواردة

اللذينالزئيا("ائنئإلىيشير14()4:بهرياسفرأنصحيحالهيلينى.العصرقبل

ولكنللجصاعة؟والدنيويينالروحانيينالرئيسينوزربابليشوعيكوناأنيرجح

مسألة)و!المسحإلىيشيرالعادىغيرالتعبيرهذابأنجدلآسلمناإذاحتى

نأأيقمانستطيعلاوبالتالىقطئمسحلمزربابلأنالمؤكدفمنجدل(موضع

33()93:الأولأخبارالأيامنصويبتىفسح.يشوعالأعظمال!هنأننستنتج

ولامل!.سليمانمسحجانبإلىكاهئاصادوقمسحإلىيشيرالذىالمؤكدغير

العصورفىالعادةهذهبهاتمارسكانتالتىالطريقةإلاالنصهذالنايبين

تشيروالتىالخمسةموسىأسفارمنقليلمنذإليهاالمشارالنصوص)انظرالسابقة
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كانفربماالعكس!علىبل.معاصرةعادةعلىدليلأليستولكنها(هارونإلى

ويبدو،الثالثأونياالأعظمال!هنهو35()9:دانيالسفرفىالزثيميى!!انت!يميج

.العظامالأحبارنسلهم01()1:الثاقبيينالم!بسفرالمسحاء(الكهنة"ذريةأن

الأحبارإنبل،الرومانيةالحقبةفىتوقفتكانتبالدهنالكهنةمسحعادةأنإلا

تحديدالصعبفمنلذا.افاقالهي!عصرطوالق!تمارسلمأنهايعتقدون؟نوا

الواضحمنأنهولو،بعامةالكهنةأوالأعظمالحبرمسحفيهيتمكانالذىالعصر

الحقبة.تلكقالوحيدأالمسيجاالملككانإذ.الملكيةظلفىيكنلمأنه

سنرىكمافالمسح.الدينىلمغزاهانظزاهذهالمسحمسألةقىالشىءبعضأسهبنا

كما.الدينيةالطقوسبعضأداءمنويمكنهمقدشاشخقماالملكمنمجعل؟ن

للفظترجمةفهما،مترادفاننعرفهالذىبالمعنىو)المسيح،المعنىبهذا)المسيح"أن

كماأيضانحفصوهوامسيح،،الحاكمفالملكثممن)تسياح(.المماثلالعبرى

سزى.

ليكونالمستقبلفىيأقنحفصمجنفىأملآتجتمعأنالعناصرهذهفىيفترضكان

اسموالمنتظرالموعودالمخئصعلىيطلقولمالزكيبةهذهتتضحولممسيخا.مل!

صحتها.فىالمشكوكسليمانمزاميرفىالميلادقبلالأخيرالقرنفىإلا"المسيح(

ويصفقالأبواقفئنفخالجديد.للملكالهتافيتمكانالمسحبعد.التهليل)ء(

11،1341:انقوالملوك3،93،ا:الأول)الملوك(التيك"لتشويهتفونالاس

)الملوكأدونيامائدةعلىالمتمردونبههللالذىنفسهالهتافوهو13(9:وانظر

)صموثيلالمصفاةفىشاولبتعيينابتهاتجاالناسبههللوالذى35(ا:الأول
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)صموئيلأبشالومبمسايرةتظاهرحينحوشاىهتافهذاوكان34(..ا:الأول

16(.16:الثافى

،يهوهاختيارقبولمعناه؟نبل،الملكاختارالشعبأنيعنىلاالتهليلهذا

"ياهوعبارة)انظرإذعانعنبل،أمنيةعنيعبرلاالقيذ""لتنىبعبارةفالهتاف

بسلطةالناسفيعترف13(.9:الثاقالملوكسفرفىالبوقونفخالمسحبعدمقذ"

لتئى":قبيلمنمماثلةعباراتعلىنفسهالمعنىوينطبقطا.ويذعنونالملك

)صموئيلالمبكبحياةالحلفأو31(ا:الأول)الملوكالأتد"إلىالميذشتدي

بقشمالحالاتبعضفىالقشمهذاويقتزن91(.14:الثافىوصموئيل1755:الأول

الملكسلطةيجعلالمزدوجالقشموهذا31(،15:ا؟ا11:الثافى)صموئيليهوهبحياة

.الربلسلطةموازية

حيثالقصرويدخلونالمقدسيغادرونال!كانالتهليلبعدالتتودج.)!(

ا:االثاقالملوك؟سليمان46ا:الأول)الملوكالعرشعلىم!نهالجديدالملكيتخذ

مرادقا"العرشعلى"الجلوسفيصبح،السلطةتولىإلىيرمزكانماوهو(يوآش91

هذهوتتكرر13(.13:الثاقوالملوك1611:الأول)الملوك!الحكمتولى"لبدء

رمزفالعرش.الحديثةلغاتنافىوكذلك،أخرىشرقيةثقافاتفىنفسهاالعبارات

نأالحالاتبعضفىويكاد7(45:المزامير04؟41:)التكوينالملكيةللسلطة

ملوكمنداودخلفاءعنالحديثيجرىوحنن9(.ا:4الثافى)صموئيليتجسد

96:وأشعياء3،3445:الأول)الملوكداود"إعرشعليهيطلقعرشهميظليهوذا

:ناثاننبوءةبهابمثرتالتىداودبيتأبديةعنتعبيزا35(13:17؟13:وإرمياء
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؟985:المزاميروانظر716:الثاق)صموئيلالأتد"إلىؤقئقكئكتيئذ"ؤتأقن

ا-13(.ا133:

منالمصنوعسليمأنلعرشوصفيرد18-.3()01:الأولالملوكسفروفى

ثيرانرءوسالخلفمنيعلوهف!نالدنيا،عجائبأحدباعتبارهوالعاجالذهب

منهاكلجانبىعلىدرجاتستلهو؟نالميلث،لذرا!كسنادتينواقفانوأسدان

النقابعنهاالآثاريونكشفالتىوالملوكالآطةعروشوتقدم.لأسدينتمثالان

كماتفسرهإكونيةرمزيةعنللبحثحاجةولاالوضاهذاتوضحمشابهةرموزا

البعض.فعل

الزت""كزييتئيسىالمل!الكريمى؟نالحقيتىإسرائيلملككانيهوهأنوبما

الأيام)أخبارإشزائيل"غلىالزتقنقكيما"كزليتئبل33(93:الأولالأيام)أخبار

3(.79:ا؟985:)المزاميريهوهلكرلمىقاعدتينوالحقالعدلو؟ن(.ه38:الأول

73:المزأميروانظر5:9314؟35:ا؟163:)الأمثا!بالبرمثئتأيضاالتلكوكزسى

6(.9:)أشعياءوالحقبالعدلأو1-3(

يأتونالحاشيةرجالكباركانكرسيهعلىالملكجلوسبعد.الطاعةفروض)وا

هذهالطاعةفروضدبهريردولا7،(.ا:الأول)الملوكالطاعةفروضلضقديمإليه

ف!نجديد،تتولئيكلبعدتقديمهايتم؟نأنهالأرجحولكن،سليمانقصةفىإلا

المراسموكانت.مناصبهمفىيثئتهمالجديدالملكوكانطاعتهميؤكدونالوزراء

يدىبينالشارةيضعونالبلاطرجالف!ن؟مهيبطقسفىتتمالأشوريةالملكية

الملك:فيقول.للأسبقيةاعتبارودونترتيبدونحلقةفىيقفونثمالملك

الهرى.التسلسلفىوم!نتهشارتهمنهمفيستعيدكلأ،عملهرجلكل"ليواصل

لا\7



التتويح!الدحم30

خسةمنوتتألفكاملةألقابهقائمةإعلانيتمكانالفرعونتتويجولدىمصرفى

وفى.خرطوشفىمنهماكلوئنقشوالميلاد،التتويجاسىمنهاالأخيرانكانأسماء

عشتارالإطةأنأوروكفىاكئشفقديمتتولتيبنصوردالقديمةالنهرينبين

المل!الطقسأنإلا(.السيادة"باسموتناديهالميكعن"الضعةااسمتأخذ

النتائجاستنبارونتعسفأنينبىولا،للاسمتغييرأىعنشيئايقوللاالأشورى

لتولىاسىنطقاوسننأأشور:نقوشهقأشوربانيبالقالالتىكتلكعباراتمن

العبارةهذهمثلنشبهوقدالثه،قذرعنللتعبيرطريقةمجرتعدولافقد".السلطة

اسمهواختارأنشانبنكورشاسمهنطقأمردوكفيه:وردكورشعنبابلىبنص

استايتخذونأشوركانواملوكأنيثبتماهناكليسوباتالىالدنيا".لملك

أصبحعندماجديذااسماشىأسرحدونأنالمؤكدمنتتومجهم.لدىجديذا

حالاتثلاثوتبتى.عهدهطواليستعمللمالاسمهذاأنالا،للعرشوريئا

)انظربابلملكتولىعندمايولواسمالحالثبيلقرتيجلاثاتخذإذ:أوضح

رتولى36(5:الأولالأياموأخبار1591:الثاقالملوك:المقدسالكتابفى"فول"

فىكندالانونفسهأشوربانيبالوسعىأولولاى،باسمبابلحكمالحامسسلمان!ر

و؟ن.السفليةالنهرشبينفىسارية؟نت!كادةذللثفىيتبعونكانواوربما؟بابل

فىيردانالاسمين*كانلماولكن،باسمينيعرفونالحثيننملوكمنالعديد

وتتويج.ميلاداسمىيكونالأنمجالفلاعهودهمإلىترجعالتىالرسميةافصوص

الطفلعلىتطلقكانتالتىالمسيحانيةالألقاببينمقارنةعقدتإسرائيلوفى

فىالخمسةبالأسماء(-ه)9:أشعياءسفرفىبمولدهالتنبؤتمالذى-كعمانوثيل
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يدلماهناك؟نوربما،مزدوجةأسماءأربعةهناكأنوالحقيقة.المصريةالمراسم

تبررلاولكنها!ريةلعادةأدبيةمحاكاة؟نتهذهأنوالأرجح.خامساسمعلى

لدىالألقابمنمماثلةمجموعةيتخذون؟نواإسرائيلبنىملوكأناستنتاج

تتويجهم.

مصرفرعونقامفعندما؟الاسملتغييرمؤكدتانحالتانهناكأخرىناحيةومن

34(،33؟الثافى)الملوكيهوياقيماسمأعطاهإسرائيلبنىعلىمل!إلياقيمبتنصيب

17(.34:الثافى)الملوكصدقياسىبابلميكالعرشولاهالذىمتنياأنكما

يهوياقيمأنحينفىمنهما؟كلفىخارجىسيدتدخلحيثامنتتشابهانوالحالتان

إذن.اسمهلتغييردبهرودونسيدهمنتدخلدونالملكينهذينبينالعرشتولى

علىصرفرعونيطلقأنالمتوقعأنبيدالتبعيةعلاقةتميزسمةالتغييركانفربما

:1دانيال)انظربابلئااسئابابلوملك45(41:التكوين)انظرمصرتااسماتابعه

ليهوهينتسبانبلعبريانالملكينطذينالجديدينالاسمينأنحينفى7(؟

إسراثيليةعادةكانالأسماءتغييرأنفالأرجحلذا.سبقوهممنأسماءمنكغيرهما

الأجنبى.السيدمنبموافقة

نتيجةوه!تتولتي،أسماءئعطونيهوذاملوككانفربماالأمركذلكلو؟ن

جانبفإلى.إسرائيلبنىعنديماثلهمالهليسأمروهو،أخرىنصوصتؤكدها

17:ايلأولوأخبارالأيام9)7:الثاقصصوئيلبسفروردماقبيلمنعامةعبارات

مصؤفىيوازيهمالهأمروهوائغظتاء،1(أكأشيماشمآلك"ؤغيفتحرفئا:8:

يهوأحازيسىوخليفتهيوشياابنأنوهوبأقواهانبدأالمهمةالحقائقبعضفهناك

،شلومفيسى11()33:إرمياءسفرفىأما34(03،31،)33:الاقالملوكسفرفى
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يهوآحازاسمتتضمنلا15()3:الأولالأيامأخبارسفرفىيوشياأبناءوقائمة

نأنعرفنحن3الئلكاسمويهوآحازالمولداسمهذافهل.شلوماسمبهاولكن

رواياتفىأخرىمواضعفىوعزرياالمواضعبعضفىعزيايدسأقصياخليفة

:6ا؟1:)أشعياءعزيايسمونهدائئاالأنبياءأنإلا34(،ا:31-5)14:الثاقالملوك

فى36افافىالأيامأخباروكذلك(ه14:وزكريااا:وصكاموساوهوشعا:ا!:ا؟

)3:الأولالأيامأخبارأنسابفىبعزريايعرفأنهإلا.عهدهتتناولالتىالقصة

وردماوحسبتتومجه.اسماوعزيامولدهاسمكانعزرياأننستنتجفقدلذا13(.

منسليمانا9اسمأعطىوبثشبعداودطفلفإن،3-35()13:الثاقصموثيلبسفر

يردلاالأخيرالاسمهذاأنالغريبومنيديدياه.أسماهناثانالنبىأنإلاأمه،قبل

الأخطروالفرضية؟تتويجهاسمبهواستبدلمولدهاسمكانفهل،أخرىمرةدبهرله

اسم؟نالذىإسرائيلبنىملوكلأولملكتالقئاأوالتتويجاسمداودنعتبرأن

صموئيلبسفروردماحسبجلياتقتلالذىنفسهإلحانانوهوإلحانانمولده

طبفاشاوليسىملكبعدأدومحكمالذىنفسهحانانبعلوهو91()31:افاق

.38-93()36:باقكوينلردلما

الضتويجاسمأنالسببفلعلأوضحأمثلةأوأخرىأمثلةأيدينابينيكنلموإذا

بعددبهرأىلهيردلابحيثتماتاالمولداسممحلمجلكانالوحيدالرسىالاسموهو

ماوأقم!،الافتراضنطاقعننخرجلاالحالاتمنحالةكلفىأنناإلاذلك.

.العرشتولهملدىجديدةأسماءيتخذونكانواربمايهوذاملوكإنقولهيمكن

التتويح!مزاصير،.

الميكا،"ليىبعبارةالهتافجانبوإلى.شعبيةمسيراتتصحبهالملكتتويجكان
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13-14(.ا:االثافىوالملوك04ا:الأول)الملوكوأبواقومزاميرتهليلهناكءن

الحاكمعلىيثنىغناءيصاحبهما؟نالتهليلوهذاالموسيقىهذهأنالواضحومن

المزأميربعض؟نتوربماالمعاصزالشرقفىمماثلةمسيراتفىمجدثكمااجديد

زفافلحفلئظمالذى45كالمزمورالمهيبةالأجواءهذهفىوتغنىئنظم"اطلكية"

التتودتي.طقوسإلىضمئايشيراناللذيناو.ا3المزمورينعلىهناوالتركيزمل!.

(3)الفقرةومسيحهيهوهعلىتآمرواالذينالأرضملوكعلىرداو3ألمزمورفى

)أوالمللقيعبنثبم6(.)الفقرةصهيونعلىقلكهنقمباسذىاهوأنهيهوهيبش!

يتخذهالمقدسا-ليومهذافىفهو:يهوهمرسومأوأحوق!قضاءالزتيل(جوقةقائد

يهالطاعةفروضالملولثيقدمثم7-9(ء)الفقراتافيرصفللثوتجدهلهإلثا

"الشهادة"يوازئ)فيماو"القضاء"المسحيطالعناالمزمورهذافنىإذن13(.-)المقرة

سفرفىداودبيتمعو"العهد،13،أ:11الحاتالملوكسفرفىنيوآشقإلممنوحد

جانبمناالمفترضةوالئورة.الطاعةفروضوأخيزا8-16((71:الثافىصموشي!

المعركةفئيماثبهماوله،الحاكمتغييروقتفىمستغربغيرأمرالتابعينالملولث

مسألةوسنتناولالتتولتي.احتفالاتفىهصرفىتمثيلهابتم؟نالتىالصوربة

بعد.فيماالتبنى

اليعز)الفقرةعصاويعدها()الفقرةيمينهإلىالميكيهوهلمجلسا01المزموررفى

اليىنانية(الزجمةفىجدلوموضعمحرفوالنص3،)الفقرةأنجبهأنهويعلن3(

"خكمفهوأغداءه،الملكفيذبح4(؟إالفقرةصاذققليىرتبةعلىكاهئاويعلنه

وربماوالوعودوالتنصيبالتتولتيجديدمننرىوهنا5-6(.)الفقرتان،الأممبين

بعد.فيماصادقمل!يكهانةإلىالضمنيةالإشارةوسنناقشالتبنى.
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علىالاعتراضويمكنتكربس.لحفلومناسبانمتماثلانالمزمورانفهذانإذن

التراثبعضوبأنمسيحانيينكمزمورينيستعملهماالجديدالعهدبأنذلك

نأإلىالاحثينبعضويشير.المعنىبهذايفسرانهماالمسيسالتراثوكلاليهودى

الدنيابئلكالإنسانالصغيرةيهوذامملكةتلكييدأنيستطعلمالمزامير؟تب

المقامهذافىهناكليسذلكومع.يهوهابنباعتبارهيخاطبهأنبوسعهيكنلموأنه

يتعلقوفيصا.مليكهمعنإسرائيلبنىفكرأوالملكيةالمراسمعباراتيتجاوزما

أنناإلاالأخرىالشرقيةالمصادرفىالموازيةالأمثلةمنالعديدهناكالأولىبابقطة

الذى18(المزامير33.-اباق)صموئيل،داوالت!بخير"بمزعورإلىإلانحتاجلا

المزمورش3عباراتتشبهبعباراتأعدائهكل!كلىبانتصاراتهالملكفيهيتغنى

إلىأيضايشيرالذى5،المزمورفىالمل!الزفافةأفشوبعباراتأو1!،ؤ

73ا:الأول)الملوكسليمانتتويجصاحبتالتىالطيبةبالأماقأوالتكردس،

فىفيهاوالاشاؤ،1(لا:الثافى)صموئيلناثانةنبؤفى"ابن"لقبويطالعناو7،(.

طاالتاليةالكلماتتبينكماداودنسلمنأقىالذ!البشرالملكإلىالأولالمقام

فىسليمانعلىصراحةتنطبقةاببؤهذهعباراتأنكماب-15(.،1)الفقرتان

والتبنىالدنيويةالسيادةميزتاوتجتمع6(.38:.ا؟13:33؟)17:الأولأخبارالأيام

03-98.38:المزمورفىوردالذىالنبوءةهذهتفسيرفىالإل!

إشاراتتتضمنلمأنهاولوالمناسبةهذهفىأيضاأخرىمزاميرأنشدتوربما

ويتنبأبالعدلمجكمبأنللملكيدعومثلأ73فالمزمور.الاحتفاللمراسمصرمجة

.العادلللحاكمصورةا01المزمورويرسم،الأرضنهايةحتىسيدومئلكهبأن
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تعديلهاوتمملكيةمزاميرالبدءفىكانتااؤو373المزاميرأنالمعتقدومن

التعديل.مواضعتحديدالصعبمنولكنمسيحانئا؟معنىلتعطىالسبىبعد

النصوصمنوغيرهاناثانالمزاميركنبوءةهذهأننفترضأنالصوابإلىوالأقرب

ملكف!وضعها،لحظةمنذمزدوجمعنىالا؟نالملكيةالمسيحانيةإلىتشيرالتى

فىالحلمهذايتحققولم.الأيامقادمفىالأمثلللملكوظلصورةداودذريةمن

يتمكانداودلعهدتجديدكلولدىتتولتيكلعندولكن،الملوكهؤلاءمنأى

افصوصهذهف!إذنيوم.ذاتيتحققأنأملعلىالحلمهذاعنالتعبير

يصطفيهمنيدعكسيتحققالخلاصفىوأملآنبوءةتتضمنف!مسيحانية،

.الرب

مخئمتاالملك50

الملكأنالبدائيةالشعوبعندشاعتالتىرالأف!فمن.بطبيعتهمخقصالملكإن

فكرةو!.شعبهلرفاهضامنوهوعليهيعتمدالبلادفرخاء،رعيتهلرخاءتجسيد

:تقولالثالثسنوسرتعنترنيمةهناكمصرفنىأيفما.الشرقبلادفىشاعت

تصفأخرىترنيمةوهناكأرزاء5إ.عنهوأزالمصرشعبوأحياإليناجاء"هو

اقالية:بالكلماتالرابمرمسيسعهد

الظهورإلىالمختبئونوعادبلداتهمإلىالفارونعاد

العطش.صكانوامنوشتىالجوععانوامنطجتم

ناعمة.ثياتاالأسما!أصحابوارتدىالعرايااكتسى

...مستعبدينكانوامنوفرحالمسجونينسراحأطيق
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أرسلالعرش...وسينأشورولافىأن"منذأشوربانيبال:يقولالضهرينبينوفى

محصولوزادأذرعخسةبطولالأذرةونمتينابيعهاإياوفتحتمطرهأدد

وأددقذريثمتش9قائلآ:نفسهللملكأوسورشومأذدال!هنكتب(.الأرض

الأمطارووافرالصلاحوسنواتالعدلوأيامالملكطيب...الملكلمولاى

وشبععديدةأياتامعتلينظلوامنوشنى...التجارةوخيرالقويةوالفيضانات

غمرةفىلأطفالهنوقلنالنساءوولدت...جوظيتضورونكانوامنوسمنالجياع

".الحياةوهبكمالملك.مولانافرحهن

!3المزمورفنئ.إسرائيلبنىعندالفكرفىمماثلةتطوراتنجدأنإذنغرولا

نقرأ:

تايخشوتك5الالالتم.ؤيشخقائتائ!يمننتنيئخفض.الشغبيتشايهننأتمصى

المحزافيغلالتطيريثلتئنرلى6قذؤفيدؤبىإلىانق!تيرؤفذاتمالشفشدات!ب

إلىالشلآآيهثزةالضذيقأئايهفيئمثيرق7الأزص!.غلالذايىق!انغئوثيؤيثل

أقاصىإذاجمنيرؤينانجخيرإذانتخيرينؤتنيذ8القمزتضتج!أق

تزشيش.ائفوكالئزات.تفخشونؤأغذاؤةاللإئيماتخثوآفلىآتاتة9الأزصى.

تة!اؤتمنمخذاهدئةئقذئونؤشتلىشتائلوكتقوقة.ئزييمفونؤالهزائير

لآإذؤالمشيهينالئشتييثالقميزئتبئالأ!لة3تةتتغئذالأتيمغالئلوفي.

اين4انفقزاءأتفمشؤئخئضؤائائميىشيهنناليمغلىئشعق13تة.ئينن

ؤئغطييماؤيييش15غيتييما.فيدئئنمؤئكزئمآئفشئنمتفدىؤالمحظفالظنم

ئزفيخقتةاتكون6ئتايىكة."الةانيؤنمدائما.لأنجيهؤئضلشتا.دقبين
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انتديتةمنؤئزهزونثتزئقائنتانمثلتتضاتلاطتالي.زؤولشفيالأزصى

الأزصى(غشبيثل

ف!ن15(،3،9:)القضاة)نحفصين(القضاةكانالأيام.سالفقىالحالكانوكما

أنحئضا(وكان01(؟91:الثاق)صصوئيلأعدائهمنالشعبينقذعهدهفىالملك

36(.6:الثماق)الملوكبهالناسيستنجد(ه13:الثاق)الملوك

الم!االتبنى60

الالهيةالسمةعنويتحدثونذلكمنأبعدإلىالمحدثننالباحثينبعضيذهب

هناويستشهدون.إسرائيلبنىعندالتلكتأيىعنأوإل!ئلكعنأوللملك

فمن.نفسهبالقدرمقنعةجميعهاليستأنهاإلا،موازيةشرقيةبأمثلةأيضما

دون"الطيباالإلهأوبالالهينادىكانإذإلقا،يعد!ركانفرعونأنالواضح

مماتهبعدوثشئهلحوربرتجسيدحياتهفىوهو4رعالخالقالإلهابنفهو،تأهيل

وقالدينىالأدبوفىالملكيةالألقابفىالالهيةالسمةهذهوتتضحبأوزيردس.

منزلةيفوقوبماإلهيةبصفاتالفرعونضاحيثالفنوفىالتتويجطقوس

الب!ثر

إلهيةطبيعةعنالعصورأقدمفىلآخرحينمنالضعبيريتمكانالنهرينبينوفى

وعلى.والأشوريينالبابليينعندوضوخاأقلكانتالفكرةهذهأنإلا.للملك

الملكظلالخارقةالقوىبعضإليهتنسبكانتأنهومعالإلهيةبنوتهمنالرغم

الملكوكانالمصرس.عندعنهتماقانحتلقاالمفهومهذاف!نالبشرمنإنسائا

اإلقا(.يعديكنفلمحياتهفىأما،مماتهبعديؤلهالحثيننعند
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لناتسمحلاإسرائيلوبغيروالشامفلسطينمنالمتاحةالمحدودةوالشواهد

الملوكيخاطبحنالعمارنةتلرسائلوفىيؤطون.كانواالملوكأنباستنتاج

يسايرونفإنهمإل!"يا"أوالمثسس")إل!("يابعبارة!رفرعونالتابعون

معتقداتهمعنبالضرورةيعبرونأنهمذلكيعنىولاالخطابفىالمصريينطريقة

تابغابوصفهالملكألوهيةفكرةتستبعدالآراميةالنقوشأنويبدوالشخصي!.

تأليهأىعنينمشيتاشمرةراسمنوالدينيةالتاريخيةالنصوصتضمولا.للإله

بالتأويلإلاذلكعلىكشواهدالميثولوجيةالقصائدلاتخاذسبيلولا؟للملك

المتعسف.

الشرقشعوبكللدىشائعةكانتالإلهالمللثفكرةبأنالقوليصحفلاإذن

بقدرتتسمالدائرةالمناقشاتأننجدإسراثيلبنىإلىاتجهناوإذا.القديمالأدفى

ف!نبيهوه.خاصةعلاقةيمثل؟نالمسيحالملكأنصحيحالضهافت.منكبير

هذا!طماتأنإلا03(14،17:الحاق)صموئيلالث!ا"كتلآفيشىءكليعرفداود

عبادةفكرةأما9(.93:الأولصموثيل)انظرإلفاكونهفكرةتستبعدنفسهاالشناء

.الحدسعلىفتقومالاحتفالاتبعضفىالربم!نيتخذالملككانحيثالملك

"كزييمئكبمعنىفيترجمونها7فقرة45المزمورإلىيلجأونالباحثينبعضفإنلذا

الكرسى9قبيلمنممكنةأخرىتفسيراتوقدمتالافويى!.دفيرإلىإلوهيمتا

الملكيخاطبالنصكانوإنحتىولكن"،الربككرسئ"كرسئأوالإل!!

صكلىبلوحدهالربعلىلاتنطبقأإلوهيم"تسميةأنفلنتذكر"إلوهيم!بكلمة

بلاطأعضاءإلىإشارةفىمثلآفتردأيفما.بمثريةفوقطبيعةأوقوىذاتكائنات

38:ايأول)صموئيلصموئيلظلوإلى7(98:ا؟93:المزامير6؟ا:)أيوبالسماء
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6(.3:83،1؟58:)المزاميرالقضاةأو؟لح!مالعاديينفوقبشرإلىبل13(

ليسفإنهالبشركسائربشزايكنلموإنالملكأنفحواهاالإسراثيليةوالفكرة

9(.38،3:وحزقيال57:الحافىالملوك)انظرإلقا

3فقرةا01والمزمور7فقرة3المزمورفىالإلهيةالبنوةتأكيداتلديناوتبتى

صيغةتمثلؤتذئك(انؤتماةتاانجني."أتت7:فقرة3المزعورفىيهوهفكلمة)يوناق(.

أرادوإذاابنى(،إأنتلهيقولأحذاالمرءتبنىإذاحامورابىلقانونفطبفاللتبنى.

كانتأى".السحبأوأبىاالستيقولذلكعنالناتجةالصلةهذهيفصمأنالأخير

االيوم)تصاهرق:الخطبةفىإسرائيلبنىعندتستعنلالإعلانيةابصيغهذه

:7)طوبيا"أختكو!أخوهاأنتالآن)من:الزواجوفى31(18:ايلأول)صموئيل

المزمور3وفىنفسهاوبالطريقة4(.3:)هوشعافزأيئ")تنش!ت:الطلاقوفى11(

.ويتبناهلهابنالملكبأنيعزفالتكردسيومأى)ايوم"أنهيهوهيعلن7فقرة

:7الثاق)صموثيلانجنآ"قيتكونؤفؤآبآتةآكون)انا:ناثاننبوءةإلىهذاويعيدنا

فمن!طه،داردبيتتبنىعنيتحدثالصأنبدعوىللاعتراضمجالولا14(.

ينطبقفافصثممنجديد؟حاكمل!يكرسأنلابدكانالتبنىهذاأنالواضح

6(.38:.ا؟)33:الأولأخبارالأيامبنصسليمانعلى

ناثاننبوءةعلىتعليقهفنى.تألهأنهأولهكفوأنهضمتايعنىلاللصيكيهوهوتبنى

ؤضخزةإل!أتتة.أبى:تذغويئ"فؤ:الضرورىالفارق37فقرة98المزموريوضح

ىأجعلتبهاخاصآومتسامتفردكإلهبيهوهبإيمانهاإسرائيلفديانةخلآصى".

الديانةإلايمثللاهذابأنللزعمأيضامجالولامستحيلآ.أمزاللملكتأليه

الإلهيةالسمةهذهبمثليعترفانالملكيةالعقيدةأوالشعبىالدينفلو؟ن،الرسمية
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غيرالملوكمعقطيتهاونوالمالذينالأنبياءعندبقاياهاعلىلعزناللملك

اتهموهمأنيحدثلمولكنالآثاممنبالعديدالملوكيتهمونفهمالمخيصين.

إله.ملكعنفكرةأيةإسرائيلبنىلدىيكنفلم.الألوهيةبادعاء

والعباداتالملك70

كيائايصيريهوهويتبناهبالمسحيتطهرأنبعدالملكأنفحواهاحقيقةهناكتبتى

بنىعندالملكيةالكهانةعنفسمعماوكثيزا.دينيةمهاملأداءومؤهلآمقدشا

الكتابوفىكهائا.كانواوفينيقياوأشورمصرملوكأننتذكركما.إسرائيل

نآفى(العك)الرب"إليون"إيلدو؟هتا.شالمعلىمل!صادقملي؟نالمقدس

تتويم!مزموربأنهفسرناهالذى011المزمورمن4والفقرة18(.ا:4)الشكوين

ضابق".قئيزتتيماغلالأتدإلىكأهن"آئتا:تقولالتى

فيقيم.العبادةشعائرفىإمامصورةفىمرازاالملكيطالعناالتاريخيةالأسفاروفى

فكرمنأيقحاداودوكان35(؟34:الثاق)صوئيلأورشليمفىليهوهمذبحأولداود

)أخبارممثروعهتنفيذتفاصيلووضع3-3(7:الثافى)صصوئيللههي!بناءفى

لهوقفهومنمباشرةقصرهقدامالهي!شيدمنسليمانو؟ن33-93(.الأولالأيام

كهنتهوعينإيلبيتفىالمقدسأساسوضعمنيربعامو؟ن5-8(.الأول)الملوك

:7)عاموسالميك!"ققدسف!ن36-33(؟ا:3الأول)الملوكأعيادهتواريغورتب

17:03؟8:الاق)صموئيلويعزطمالملكيعينهمموظفينالكهنةكباروكان13(.

)الملوكبالهي!تتعلقأح!فايهوأشواستن3(.،:36-3437:الأولوالملوك35

يوشياوأخذ3-7(.33:افافى)الملوكتنفيذهاعلىيوشياوأشرف5-9(13:الثاق

أورياوتولى33(.افاق)الملوكبنفسهوتولاهالعباداتلإصلاحالمبادرةنفسه
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6(.3:83،1؟58:)المزاميرالقضاةأو؟لح!مالعاديينفوقبشرإلىبل13(

ليسفإنهالبشركسائربشزايكنلموإنالملكأنفحواهاالإسرائيليةوالفكرة

9(.38،3:وحزقيال57:الثاقالملوك)انظرإلفا

3فقرةا01والمزمور7فقرة3المزمورفىالإلهيةالبنوةتأكيداتلديناوتبتى

صيغةتمثلؤتذئك(انؤتماتاائني."آئت7:فقرة3المزمورفىيهوهفكلمة)يوناق(.

أرادوإذاابنى(،اأنتلهيقولأحذاالمرءتبنىإذاحامورابىلقانونفطبقاللتبنى.

كانتائط"."لسبأوأبى"الستيقولذلكعنالناتجةالصلةهذهيفصمأنالأخير

ايوم(إتضاهرفى:الخطبةفىإسرائيلبنىعندتستعنلالإعلانيةابصيغهذه

:7)طوبيا"أختكو!أخوهاأنتالآنامن:الزواجوفى31(18:الأول)صموثيل

المزمور3وفىنفسهاوبالطريقة4(.3:)هوشعائزأيئ"اتيش!ت:الطلاقوفى11(

.ويتبناهلهابنالملكبأنيعترفاقكريسيومأى)الوم"أنهيهوهيعلن7فقرة

:7اباق)صموثيلانجنأاقيؤفؤتكوقآبآتةآكوق"انا:ناثانةنبؤالىهذاويعيدنا

فمن!طه،داودبيتتبنىعنيتحدثالنصأنبدعوىللاعتراضمجالولا،1(.

ينطبقفانجصثممنجديد،حاكمل!يكرسأنلابدكانالتبىهذاأنالواضح

6(.38:.ا؟)33:الأولأخبارالأيامبنصسليمانعلى

ناثاننبوءةعلىتعليقهفنى.تألهأنهأولهكفوأنهضمئايعنىلاللميكيهوهوتبنى

ؤضخزةإل!أتتا.أبى:)فؤتذغويئا!رورى:الفارق37فقرة98المزموريوضح

ىأجعلتبهاخاصومتسالممتفردكإلهبيهوهبإيمانهاإسرائيلفديانةخلآ!ى(.

الديانةإلايشللاهذابأنللزعمأيضامجالولامستحيلآ.أمزاللملكتأليه

الإلهيةالسمةهذهبشليعترفانالملكيةالعقيدةأوالشعبىالدبن؟نفلو،الرسمية
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غيرالملوكمعقطيتهاونوالمالذينالأنبياءعندبقاياهاعلىلعزناللملك

اتهموهمأنيحدثلمولكنالآثاممنبالعديدالملوكيتهمونفهمالمخيصين.

إله.ملكعنفكرةأيةإسرائيلبنىلدىيكنفلم.الألوهيةبادعاء

والعباداتالملك70

كيائايصيريهوهويتبناهبالمسحيتطهرأنبعدالملكأنفحواهاحقيقةهناكتبتى

بنىعندالملكيةالكهانةعننسمعماوكثيزا.دينيةمهاملأداءومؤهلآمقدشا

الكتابوفىكهاتا.كانواوفينيقياوأشورم!رملوفيأننتذكركما.إسرائيل

نآفى(العك)الرب"إليون"إيلدوكاهئا.شالمعلىمل!صادقمليى؟نالمقدس

تتويج!مزموربأنهفسرناهالذى011المزمورمن4والفقرة18(.ا:4)اقكوين

ضابق"ةقئنزتتيماصتهلالأتدإلى"آئتا.كأهن:تقولالتى

فيقيم.العبادةشعائرفىإمامصورةفىمرازاالملكيطالعناالتاريخيةالأسفاروفى

فكرمنأيقماداودوكان35(؟34:الثاق)صموثيلأورشليمفىليهوهمذبحأولداود

)أخبارمشروعهتنفيذتفاصيلووضع3-3(7:الثاق)صموثيللههي!بناءفى

لهوقفهومنمباشرةقصرهقدامالهي!شيدمنسليمانوكان33-93(.الأولالأيام

كهنتهوعينإيلبيتفىالمقدسأساسوضعمنيربعامو؟ن5-8(.الأول)الملوك

:7)عاموسالميك!"ققدسف!ن36-33(؟13:الأول)الملوكأعيادهتواريغورتب

17:03؟8:افافى)صموئيلوبعزطمالملكيعينهمموظفينالكهنةكبارو؟ن13(.

)الملوكبالهي!تتعلقأح!قايهوأشواستن3(.36:4-37؟3:الأولوالملوك35

يوشياوأخذ3-7(.33:افاق)الملوكتنفيذهاعلىيوشياوأشرف5-9(13:الثاق

أورياوتولى33(.الثافى)الملوكبنفسهوتولاهالعباداتلإصلاحالمبادرةنفسه
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ا:6الثاق)الملوكوشعائرهالمقدسعلىآحازأدخلالتىالتعديلاتتنفيذال!هن

.ا-18(.

يؤدونوهمالشاريخيةالنصوصفتصورهمذلك؟منأبعدإلىيذهبونالملوكو؟ن

)صموئيلالجلجالفىشاولفعلكماالذبائحفيقدمون؟بأنفسهمالكهنةمهام

35(17:34-6،13،18:افاق)صموثيلأورشليمفىوداود9-.ا(13:الأول

)الملوكالهي!لتكردسأورشليموفى15(3،4:الأول)الملوكجبعونفىوسليمان

35(.9:الأول)الملوكالكبرىالثلاثةالسنويةالأعيادفىثم63-64(8،5:الأول

نفسرأنأىالمفعولين،ناصببمعنىبالطبعافصوصهذهبعضتأويلويمكن

!هاليستولكن"الذبائحبتقديمالملك"أقزبمعنى"الذبائحالملك"قذتمعبارة

ا(ا-ه3)16:الثاقالملوكفنى،تستبعدهأخرىنصوصوهناك.التأويلهذاتقبل

ال!هنيأمرثمالذبائحأولىويقدمأقامالذىالجديدالمذبحإلىأحازيصعد

إلىصعد9يربعامأنورد33()13:الأولالملوكوفىفيه؟القرابينطقسبمواصلة

وسليمانداودمنكليباركأخرىومرةبعدها(.وماا13:)انظريوقدأل!المذبح

خاصةشعيرةو!14(8:الأولوالملوك618:الحافى)صموئيلىالمقدسفىالشعب

سليمان13(.ويقوم33:الأولالأياموأخبار33-37)6:العددسفربنصبالكهنة

رداءوهوكتانمنلإزارداودويتمنطق64(.8:الأول)الملوكالداروسطبتكردس

ولاالأنبياءيبدىولا14(.6:الثاق)صموئيلالشعائرعلىالقائمينالكهنة

الملوكقبلمنالتعدىهذاعلىاعتراضأىالسبىعلىالسابقةالتاريخيةالأسفار

سفرويقول،المملكةنهايةبعدإلاعثرةحجريصيرونولا.الدينيةالشعائرعلى

الخوروأحرقتجرألأنهبالبرصأصيبعزياإن16-.3()36:افاقالأيامأخبار

918



36:الثافىالأيام)أخبارهرونببنىخاضاامتيازابذلكاغتصبحيثالمذبحفى

13(.33:الأولالأياموأخبار175:العددوانظر18

تنظيمفىالملكيلعبهالذىفالدور.متوازنحلإلىتحتاجالشواهدهذهكل

كاهتا؟؟ننفسههوأنهمعناهليسالكهنةتعيينأوعليهاوالإشرافالعبادات

عندماتمافايختلفوالأمر.الدولةديانةعلىالدولةرئيسسلطةيتجاوزلافهو

فوقالملكأفعالفيهاتكونالتىالحالاتأنيلاحظولكن.كهنوتيةمراسميؤدى

مذبحتكريسأوالئابوتكنقلاستثنائيةبلخاصةحالات!هاالمساءلةمستوى

إمامةئتركالعاديةالأحوالوفى.الكبرىالسنويةنجالأعميادالاحتفالأوققدسأو

طابغاالملكعلىيضنىيكنلموالمسح15(.ا:6الثاق)الملوكلل!هنالعبادات

؟نبل؟المملكةعهدفىئمسحونيكونوالمرأيناأنسبقكمافالكهنةكهنوتتا،

الدينىالرئيسبدوريقومأنلهيكنولمبيهوه،خاصةصلةذامقدشاكيائايجعله

للكلمة.الدقيقبالمعنىكاهتايكنلملكنه.نادرةحالاتفىإلاللشعب

البعضوزعم"بال!هن".الملكصامل!مزمورا01المزموربأنالزعمويمكن

الذىال!هنبل،الملكيكنلم4(أ:.ا)المزاميرالفقرةهذهفىالمخاطبأنمؤخزا

موجهةكانتالكلماتهذهوأن،منصبهفىيثئته1-3()الفقراتالجديداسثكان

بلاولكنهوجيهافتراضوهوداود.عهدفىالمزموردؤنحيثلصاذقأصلآ

ولكنكاهئا؟نالملكأنيعنىفقد؟أخرىبصورةتفسيرهيمكنفالص.أساس

كاهتا،بهايصبحأنإسرائيلبنىملوكمنلأىيمكن؟نالتىالوحيدةبالصورة

الذىصادقكمل!نفسهابالصورة؟هتاف!نوصفها.سبقالتىبالصورةأى
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و؟نتالجديد.الملكتتويجفيهاتمالتىأورشليمذاتفىوكاهتامل!كانأنهئعتقد

6(.)5:الجامعةفيالفقرةبهتؤولالذىالمسيحافىللتأويلالبدايةنقطةهذه
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السادسالفصل

المبكبيت

الحرييم10

أماراتمنالحريمجم!قكبيرعدداقتناءكانالزوجاتبتعدديسصح؟نمجتمعفى

امثياؤاصارتثم؟الناسمنقلةإلاعليهيقدرلاترقا؟نتكماةوالسلطةالثراء

آخرموضعوفى7(3:الافى)صموئيلالأقلعلىواحدةسريةلشاولوكان.للملوك

علىقاصزاداودحكنمكانعندماوحتى8(.ا:3الثاق)صوئيلدبهر"زونجاته"ورد

منالمزيداتخذأورشليموفى(3-ه3:الثافى)صموئيلزوجاتستله؟نتحبرون

)صموئيل.بثشبعمنهن6(ا:9وانظر5،13:الثاق)صموئيلوالزوجاتالسرارى

أورشليمفىسرارىعشروراءهتركأبشالوممنفروعندما37(.11:الثاق

ا:)11الثاقالأياماأخباربسفروردو3(.31:03-33؟16:ا؟156:الافى)صموئيل

زوجةعشرةأربعلأبياوكان.سريةوستونزوجةعشرةثمافىله؟نربعامأن31(

كانيوأشأن3()34:افاقالأيامبأخباروردو3(.ا)13:الحاقالأيأمأخباربنص

وطلب36(.33،31،34:الثاقالملوك)انظريوشياوكذلكالأقلعلىزوجتانله

نبوخذنصروأمر3-7(03:الأول)الملوكزوجاتهعناقنازلآخابمنبنهدد

بزوجاتنفسهالمصيروحل15(.34:الثاق)الملوكوزوجاتهيهوياكينبترحيل

حولياتهوبنص33(.38:)إرمياءوصدقيا17(31،14:الثاقالأيام)أخباريهورام
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الأنشاد!)أنشيدفىوللملككجزية.حزقياحريمنساءأخذعلىسنحاريبوافق

أماميتوارون!همهؤلاءأنإلا8(.6؟الأنشاد)فشيدسريةوثمانونبلكةستون

زوجةسبعشةلهكانأنه3(ا:)1الأولالملوكفىفوردالأسطورى،سليمانحريم

)17:التثنيةلسفركانايأخير-شالرقمينهذينفىرأيناكانومهما.سريةوثلاثصئة

الحريم.منكزةاقتناءمنالملوكتحذيريررما17(

منلناتوفرماأنولولإسرائيلالمجاورةالدويلاتفىمماثلأكانالحالولعل

ن؟ألعمارنة!رفىببلوسملكأنالصدفةبطرشفنعلم.قليلعنهامعلومات

القرنننفىأفا6.أزوجاتهعن)قبرص(ألاسياملكويتحدث،الأقلعلزوجتانله

عسقلانملوكمن*أنالأشوريةالحولياتفىفوردالميلادقبلوالسابمافامن

مجالأيتركما4الملكةالزوجة؟نتلعلهاواحدةزوجةلهكانتوأشدودوصيدون

ارى.وأخرياتنرجاتلوجود

زوجةهناك؟نتالحثيننفعندأوفرالكبرىالامبراطورياتعنومعلوماتنا

ومنالحرائد(النساء)منالزوجاتمنحريملهكانالملكأنإلاواحدةملكة

الملكةإلىبالإضافةأخرياتزوجاتللملككانأشوروفىأيضا.الإماءالسرارى

"زوجةللفرعونكانصروفى.التابعةالدولمنأميراتغالحاوكنالقصر"،)سيدة

فى-بالطبعاقوالىعلى-سيداتخسحملتهلقبوهوواحدة"كبرىملكية

علىيدلوستينواثنينمئةبلغالذىأبناثهعددأنإلاالمديد.افافىرمسيسعهد

الفرعونحريمأنوردالعمارنةرسائلوفى.الرسمياتزوجاتهعلىيقتصرلمأنه

تزوجهاالتىالميتانيةفالأميرة،لسليمانينسبالذىللحريميكونماأقربكان

نفسهالفرعونوطلب،فتاةعشرةوسبعثلاثمئةبصحبتهاجاءافالثأمينوفيس
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وتلتى.للواحدةفضةشاقلأربعينمقابل"جميلة"فتاةأربعينجيزرملكمن

أورشليمملكمنوعمثرينوإحد!ميتاقملكمنهديةقتاةثلاثينالفرعون

.الشامأمراءأحدمنثلاثينأووعشرين

سياستهوخدمةالفرعونلمتعةالحريمإلىالأجنبياتالنساءهؤلاءضميتمو؟ن

قويةصلاتعلىوالحفاظللتحالفاتتتولمجاتمثلالزيجاتهذهمثلف!نتأيفما.

ميتانية،بأميرةتزوجالثالثأمينوفيسأنورأيناله.الخاضعةالدولولاءوضمان

بإحدىقبلهمنالرابعتحتمسوتزوج.بابكملكشقيقاتبإحدىتزوجكما

الحثيين.ملكبناتلإحدىبعدهمنالحافىرمسيسوتزوجميتافى،ملكبنات

الأشورىأسرحدونأهدىكماالميتاق؟لميتاوازاابنتهأهدىآخرحثىملكوهناك

أوجاريت،علىملكةأموروملكبناتإحدىوصارتسيثيا.ملوكلأحدابنته

كثيرالحالاتهذهغيروهناك

3(.3:الثاق)صموئيلالآراىجشورملكابنةبمعكةداودتزوجأيضاوهكذا

وعمونياتبموآبياتتزوجوحين\(،ة3الأول)الملوكمصرفرعونسليمانوصاهر

دافعهكان31(ا:4وانظرا،11:الأول)الملوكوحثياتوصيدونياتوأدوميات

ملكابنةبإيزابلآخابزواجو؟نله.والخاضعينبحلفائهتعزيزالصلات

معتحالفهدعمبغرضغمرىأبوهلهرتب31(16:الأول)الملوكالصيدونيين

الفينيقيين.

كنالأقلعلىالمملكةصدرفىالملكحريمأنعلىالفقراتبعضمنوبستدل

الذىنفسهيهوهإن8()13:افاقصموئيلسفرفىناثانفيقول.لخليفتهيوزثن

أبشالومدخولو؟ن.إسرائيلعلىمتكهأنبعدشاولسيدهزوجاتلداودوهب
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الئلكتوليهلتأكيدسبيلأأورشليمفىداودتركهناللاقالسرارىعلىعلتا

أناليسيرومن.للعرشحقاكانالحريمفتملك31-33(،16:الثافى)صموئيل

:3الثافى)صموئيلشاولسرارىإحدىعلىلدخولهأبنيرعلىالشتعلغضبنفسر

منازعتهضمتاسيعنىأبنيرتصرفكانإذالشبعل،إلىإرئاانتقلتلوكانت7-8(

لمأنه)ولوداودحريمضن؟نتالتىأبيشجيأخذأنأدونياوأراد.السلطةعلىله

.سليمانحريمإلىوضت4(ا:ايلأولالملوكفىوردماحسبجسدتايعرفها

قائلآ:سليمانأجابهاالملكعلىطلبهبعرضسليمانأمأدونياأقنعحننولكن

شواهدعلىالآنإلىالعثوريتمولم13-33(.3:الأول)الملوكالئفك(تة)قاشألي

؟نتأنهابلاحظولكن،إسرائيلبنىجيرانعندالعادةهذهمثلوجودتؤكد

اغتصبالزائفيسسميأن)3/68(هيرودوتسجلإذ،الفرسعندشائعة

منجزةايشكلنالقدماءالعربعندالزوجاتو؟نت.زوجاتهوكلقمبيزعرش

أيضاإسرائيلبنىوعندلها.القرأنبتحريمواحدةمرةالعادةهذهتبطلولمالإرث

؟المحارمزناضمنتدخلالتىالعادةهذهعلىاعتراضماالدينرجالصوتعلا

وكانت3-4(،33:94؟35:)التكوينأبيهبسريةلدخولهم!نتهرأوبننففقد

كلوإلىالملكإلىموجهة03(1:37،)33:والتثنية8()18:اللاويينتشريعات

01(.33:حزقيال)انظردائتابهايلتزميكنلمالذىوحدهوكانالسواء4علىالشعب

عندوإيزابلداودعندكبثشبعواحدةيؤثرالملككانالحريمنساءبينومن

أكثررحبعام"أحبهاحيثمعكةعنصريغنصوورديهورام؟عندوأثالياأخاب

يكنلمالملكإيثارأنإلا3(.ا11:الافىالأيام)أخباروسراريه(نسائهكلمن

مؤنثأى)ميكة"لفظأنيلاحظومما.رسميةورتبةلقئازوجتهلإعطاءيكنى
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وفىإسرائيلببنىيتصلفيماواحدةمرةإلاالقديمالعهدفىيردلم)قيك("جميخ"

لهنتمييزاالأنشادفشيدفى"الملك""مل!ت"وصففىالجمعوبصيغةشعريةفقرة

إلىإشارةفىالمفردبصيغةوردذلكعداوفيما8(.6:الأنشاد)نشيدسراريهعن

مواضع)إستيرفارسوملكة01(الأول)الملوكسبأكملكةالأجنبياتالمل!ت

الأيامأخباروانظر-النساءكلمنأكزإستيرالملكأحب3:17:خاصةعديدة

11(.الثاقأخبارالأيامفىلهمقابللاماوهو--"ومفكها"1131:الثاق

الكبرىاللديدة30

فى"سيدة"تعني!طمةو!لد"جبيرا"رسميةرتبةمنحيتم؟نيهوذابلاطوفى

العبريةفىمنهاالمؤنثيستعمللاالتى)سيد("أدؤن"!طمةوتوازىخادمةمقابل

فىوتطلق33(.03؟الأمثال3؟3؟ا:المزامير3؟34:أشعياء3؟5:الشاق)الملوك

منأىزوجةعلىتطلقلاولكنهاومليكتهفرعونزوجةعلى91(ا:)االأولالملوك

31ا:5الأول)الملوكمعكةجدته"جبيرا"ا!؟نتآساعهدفنىيهوذا؟ملوك

الملكأم3()93:إرمياءسفرفىالأسيرة"جبيرا"واد16(.ا:5الثاقوأخبارالأيام

إليهمالمشار"جبيرا"ادوأبناء15(.)34:الثافىالملوكسفرفىالموازيةللفقرةطبقا

أبناءفهم،عنهميختلفونالملكأبناءمعجنبإلىجنتا13().ا:الحاقالملوكفى

جبيرا"9وادالملكأننجد18()13:إرمياءوفى(.الملكإخوة)وبالتالىالأمالملكة

!السيدةبمعنىترجمتهضرورةواستعمالهاللقبتأصيلمنوبستنتج.وأمهيوياقين

الكبرى!.

"جبيراابثشبعو؟نت.خاصةوسلطاتم!ن!صاحبتهعلىيضنىاللقبهذا؟ن

الأول)الملوكيمينهإلىومجلسهاإجلالبكليستقبلهاف!ن؟سليمانعهدفىبحق
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كانكماولدهاعلىأمتأثيرمجردمنتنبع!الكبرى"السيدةسلطةتكنولم91(.3:

معكةأساءتفحينبكثيزذلكمنأكبركانتبللبثشبع،بالنسبةالحال

هذهالأمالملكةوسلطة13(.15:الأول)الملوكعنهااللقبأسانزعاستعمالها

ا11:الثافى)الملوكأخزياابنهاوفاةبعدالسلطةعلىعثليااستيلاءسهولةتفسر

يردالملوكسفرىفنىلذا،المملكةفىرسميةم!نةالأمللملكةف!نتبعدها(؟وما

يهورامحالتىعدايهوذاعلىجديدملكبكلالتعريففىالملكأماسمداثتا

أمه.اسممحلجدتهاسممجلحيثآساوحالة،امرأةأيةدبهريردلاحيثوأحاز

حالةيفسرما،العرشارتقاء.ابنهالدىم!نتهاتنالاالكبرىاالسيدةكانتوربما

فىجانئاتنحتثميهوأحازعهدفىالأمالملكةكانتالتىيوشيازوجةحميطل

يهوأحازشقيقصدقياعهدفىم!نتهااستعادتثموصوياكننيهوياقيمعهدى

تصبح؟نتالأمالملكةأنكذلكويربم18(.436:34،8!33،3:الثاق)الملوك

ا:)1ابافىالأيامأخبارسفرمنيستشفكماللعرشوريتاابنهابتعينناجبيرا(

بعدتمسليمانفتكرس!،المسألةهذهحسممنتمكننالابثشبعوقصة31-33(.

بماترشيحهقبلتحظلمسليمانأمأنيثبتماثمليسولكنمباشرةةترشيحه

وكانت13-91(.31:3؟ا-5،16ا:الأولالملوك)انظربعدهم!نةمنبهحظيت

(الكبرى"السيدةأنيبدوأخريناحيةومن.إسرائيلفى"كبرىسيدة9أولبثشبع

"جبيرا(لاتزالكانتيربعامامرأةفمعكةابنها؟وفاةبعدبم!نتهاتحتفظتكنلم

ويستدل13(.15:الأول)الملوكالقصيرأبيامابنهاعهدعقبأساحفيدهاعهدفى

معحدثكما،الملكقبلمنئعزلكانت"الكبرى"السيدةأننفسهاالفقرةمن

بالأشيرا.الإيمانإلىمالتحينمعكة
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وفىإسرائيلببنىيتصلفيماواحدةمرةإلاالقديمالعهدفىيردلم)قيك("ميخ"

طنالأنشاد-تمييزانشيدفى"الملك""مل!ت"وصففىالجمعوبصيغةشعريةفقرة

إلىإشارةفىالمفردبصيغةوردذلكعداوفيما8(.6:الأنشاد)نشيدسراريهعن

مواضع)إستيزفارسوملكة01(الأول)الملوكسبأكملكةالأجنبياتالمل!ت

الأيامأخباروانظر-النساءكلمنأكثرإستيرالملكأحب3:17:خاصةعديدة

11(.الثافىالأيامأخبارفىلهمقابللاماوهو--"ومفكها"31ا\.:الثاق

الكبرىاللديدة30

فى"سيدة"تعنىكلمةو!لد"جبيرا"رسميةرتبةمنحيتم؟نيهوذابلاطوفى

العبريةفىمنهاالمؤنثيستعمللاالتى)سيد("أدون"!طمةوتوازىخادمةمقابل

فىوتطلق33(.03:الأمثا!3؟133:المزامير3؟34:أشعياء3؟5:الثاق)الملوك

منأىزوجةعلىتطلقلاولكنهاومليكتهفرعونزوجةعلى91(أ:)1الأولالملوك

1531:الأول)الملوكمعكةجدتها!لاجبيرا"؟نتآساعهدففىيهوذا؟ملوك

الملكأم3()93:إرمياءسفرفىالأسيرة"جبيرا"واد16(.15:الثاقوأخبارالأيام

إليهمالمشار"جبيرا"ادوأبناء15(.)34:الثافىالملوكسفرفىالموازيةللفقرةطبفا

أبناءفهم،عنهميختلفونالملكأبناءمعجنبإلىجنتا13().أ:الحاقالملوكفى

"جبيرا!وادالملكأننجد18()13:إرمياءوفى(.الملكإخوةا)وبالضالىالأمالملكة

إالسيدةبمعنىترجمتهضرورةواستعمالهاللقبتأصيلمنوبستنتج.وأمهيوياقين

(.الكبرى

"جبيرا(بثشبعوكانت.خاصةوسلطاتم!نةصاحبتهعلىيضنىاللقبهذا؟ن

الأول)الملوكيمينهإلىويجلسهاإجلالبكليستقبلهاف!ن؟سليمانعهدفىمجق
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كانكماولدهاعلىأمتأثيرمجردمنتنبعأالكبرى"السيدةسلطةتكنولم91(.3:

معكةأساءتفحينبكثيزذلكمنأكبركانتبللبثشبع،بالنسبةالحال

هذهالأمالملكةوسلطة13(.15:الأول)الملوكعنهااللقبأسانزعاستعماطا

اا:االثافى)الملوكأخزياابنهاوفاةبعدالسلطةعلىعثليااستيلاءسهولةتفسر

يردالملوكسفرىففىلذا،المملكةفىرسميةم!نةالأمللملكةف!نتبعدها(؟وما

يهورامحالتىعدايهوذاعلىجديدملكبكلالتعر!افىالملكأماسمدائتا

أمه.اسممحلجدتاسميحلحيثأساوحالة،امرأةأيةدبهريردلاحيثوأحاز

حالةيفسرما،العرشارتقاء.ابنهالدىم!نتهاتنال"الكبرىأالسيدةكانتوربما

فىجانئاتنحتثميهوأحازعهدفىالأمالملكةكانتالتىيوشيازوجةحميطل

يهوأحازشقيقصدقياعهدفىم!نتهااستعادتثمويهوياكنيهوياقيمعهدى

تصبحكانتالأمالملكةأنكذلكويرجح18(.36:34،8؟33،31:الثاق)الملوك

ا:)1افافىالأيامأخبارسفرمنيستشفكماللعرشوريئاابنهابتعيين)جبيرا"

بعدتمسليمانفتكربس،المسألةهذهحسممنتمكننالابثشبعوقصة31-33(.

بماترشيحهقبلتحظلمسليمانأمأنيثبتماثمليسولكنمباشرةةترشيحه

و؟نت13-91(.31:3؟ا-5،16ا:الأولالملوك)انظربعدهم!نةمنبهحظيت

(الكبرى"السيدةأنيبدوأخرىناحيةومن.إسرائيلفى(كبرى)سيدةأولبثشبع

)جبيراالاتزالكانتيربعامامرأةفمعكة4ابنهاوفاةبعدبم!نتهاتحتفظتكنلم

ودستدل13(.15:الأول)الملوكالقصيرأبيامابنهاعهدعقب2ساحفيدهاعهدفى

معحدثكما؟الملكقبلمنئعزلكانت"الكبرى"السيدةأننفسهاالفقرةمن

بالأشيرا.الإيمانإلىمالتحينمعكة
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.المعقدةالمسألةهذهاستجلاءعلىالحثيينعندالمماثلةالحالاتتساعدوقد

السياسةفىمهفادوزاولعبتالعرشوريثأمالمثرعيةالملكة"تفئنا"ادف!نت

)أوابنهاعهدفىبم!نتهاتحتفظكانتالملوكأحدعهدطوالعاشتفإذا.والدين

المللثابنهازوجةإلىتأولم!نتهاكانتوبوفاتها(؟شقيقانالعرشلوارتتىابنيها

وأللملكفعلىضررفىتسببتلوعزطايمكن؟نلمعكةحدثوكما.الحاكم

نأالواضحومنيهوذا.فىالحال؟نكماالاستثناءكانهذاأنيبدوولكن؟الدولة

تباثالم!منالعديدهناكحيثأوجاريتفىاثلةممام!نةتنال؟نتالأمالملكة

صنووبالتالي"أدون"،مؤنث"أداث"تسمقكانتالتىالملكأمإلىموجهةالرسمية

تتدخلكانتالأمالملكةأنعلىالأكديةشمرةراسنصوصمنوبستدل"جبيرا".

أشورفىأماأموروفى،كبرى"سيدةوجودإلىتشيركما،السياسيةالأمورفى

الملكتانلعبتهالذىالدورنتذكرأنينبنىولكنوضوخا،أقلفالشواهد

فىمحفوظالتراثوهذاولديهما.ثمزوجيهماعهودفىوتقيعة""سامورامات"

"أددنفوذإلىأيقحاالإشارةويمكنالإغريقيتين.ونيتوكربسسميراميسأسطورقى

"."تبونيذسأمغولى"

مأفاسمالشمالة.المملكةفىكبرىسيدةوجودعلىمباشرةشواهدثموليس

الملوكسفرمنا3الإصحاحففى.إسرائيلبملوكالتعر!افىقطيردلاالملك

فالكلمةذلكومع،إيزابلسوىتكونأنيمكنلاواحدةدبهر"جبيرا(يردالثافى

فىاستقراروجودسلقاتفقرضالمؤسسةهذهأنكمايهوذا.أمراءلسانعلىترد

نأينبىولكن.إسرائيلمملكةفىدائمامتوفزايكنلمأمروهو،المالكةالأسر

فنىاليهوذى؟"جبيرأ!لمصطلحالإسرائيلىالمقابلكانلعلهنادرمصطلحإلىتلفت
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نساءسائرضمنضاولا،الملكيمينإلى"شيخل(ادتقف01()45:المزامير

نظمتزفافأنشمودةباعتباره45المزمورتأويلوتم.الملكةالزوجةف!،الحريم

سفرالقضاةفى"شيخل(كلمةبإحلالىيغرىماذلكفىونجد.إسرائيلفلؤك.لأخد

مستحيلة.تبدوالتى()غنيمة)شالل"كلمةمنبدلآدبورةأنشودةفى03()5:

أنونكرر38(.الفقرة)انظرالأمالملكةأوالملكةومعناهالسيسراموازيةفالكلمة

ورداللذانالوحيدانالآخرانوالموضعان.الشماليةإسرائيلنظممندبورةأنشودة

،33،)5:ودانيال(فارسملكة6)3:نجميا-القديمالعهدفىالمصطلخهذافيهما

رسمتامصطلخاكانأنهيثبتانلا-بلتاتصار(زوجات:الآراميةالجمعبصيغة33

الشى.قبلأيهوفى

المعيونا!بغاء30

ابنةتامارقصةمنمستمدةالملكبناتم!نةعنلديناالمتوفرةالوحيدةالمعلومة

نأإلىالنساءرعايةتحتبالقصريعشنكنايأميراتأنمنهاد!دستنتجداود.

13:الثاق)صوثيلتميزهنثيائايرتد-شوكن7(.13:الثاق)صموئيليتزوجن

لابنهيعقوبأهداهالذىكذلكطويلةبأكمامرداءعنعبارةكانتربما18-91(

ضباطلكباريزوجوهنأباؤهنو؟ن33(.37،3،33:)التكوينيوسفالأثير

الثافى)الملوكصداقةعلاقاتبهمتربطهململوكأو15(4،11:الأول)الملوكالقصر

:8.)18

ثم3(ا:1الثافى)الملوكمرضعاترعايةتحتبالق!رينشأونالملوكأبناءو؟ن

01،16:الثاق)الملوكالمدينةرجالصفوةمناختيارهميتممعلمننإلىبهمئعهد

ولذا.سبعونلهكانأخابإنويقال33(.37:الأولالأيامأخباروانظربعدها؟وما
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نأإلا5(03:9،3؟8:القضاة)انظرأسرتهكبرعلىللدلالةمجازالرقمأنشكولا

الذريةبمعنىنأولهاولاالحرفىبمعناها"أبناء"كلمةنأخذأنمجبأننايبينهذا

،03،35:الأول)الملوكحريملهكانأخابأننعلمكماالأبعد.الأقرباءأوالأعم

قصةفىاالملك"أبناءأنالمؤكدفمنلذاالنساء.منكبيزاعدذايضمكانوربما7(

يتحدثأخرىومرة33-38(.13:اثاق)صوئيلداردأبناءوأمنونأبشالوم

يبررماثموليس6الكبرىالسيدةوأبناءالملكأبناءعن13().ا:اثاقالملوك

كانأنفبعدالحرفى.بمعناهاأخذهامنبدلأشرفيةكألقابالألفاظهذهتأويل

يستقلونكانوامبكرةسنفىشكدونويتزوجونالطوقعنيشبونالملوكأبناء

ف!ن16(.46:حزقيالوانظر313:الثاقالأيام)أخبارأبيهممنبدعمبحياتهم

الحاصبيتهلأبشالومو؟نه(،13:الثافى)ص!وئيلالقصرخارجيقيمأمنون

01.،33:2؟13:الحاق)صموئيلوأرضهوقطغانه34(13،03:14:الثافى)-صوئيل

أبيهملسلطةخاضعننيظلون؟نوايكبرونالأبناءهؤلاءكانعندماحتىولكن

37(.13:الثاق)صموئيلالملك

كان33(ا:االثاقالأيام)أخبارخاصةامتيازاتلهكانالذىالعهدولىوباستثناء

وأخبار818:الثاق)صموئيلالبلاطفىالمهامبعضلأداءالصلاحيةالملكلأبناء

فىمراتعدةوردت(الملك)ابنهمييخ(ابنعبارةأنإلا17(.18:الأولالأيام

63-)33:الأولالملوكفنى.للكلمةالضيقبالمعنىالابنتعنىلابأنهاتو!سياقات

حاكماسمعلىيسى(الملك"ابنيوآشنجد53-63(81:الثاقالأيامأخبار-73

36()36:إرمياءسفروفى.السجنفىميخاالنبىبإلقاء*هماويكلف،المدينة

سفروفىوإرمياء.باروخعلىبالقبضآخرانورجلان(الملكابن9يرحمئيليكلف
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الثاقالأيامأخباروفىأ.الملك"ابنملكياجبفىبإرمياءئلتى6()38:إرمياء

هؤلاءمنلأىيردولا.الملكرجالمنواثنين"الملكابن1معسيائقتل7()38:

الملك("ابنلقبأنيبدوثممن.المالكةالأسرةأفرادكأحدآخرموضعأىفىدبهر

فىتمااكتشافانالاستنتاجهذهويؤكد.منصبإلىيرمزالأرلغالحالاتهذهفى

علماسممنهماوبكلمنقوشلخاتمنحتومةعلامةوالآخرلختمأحدهمافلسطين

الأختامفىصاحبهمنصبفيهئذكرالذىالموضعفى(الملك)ابنعبارةتليه

علىيسىفيوأش؟رفيعةمناصبأصحابالمسؤولونهؤلاءيكبنولم.الأخرى

لذا.بالمسجونينتدخلهميرتبطالأربعالحالاتمنثلاثوفىالمدينةحاكماسم

كانربماالضابطهذاأنذلكوتفسيرال!ثرطة.ضاب!همييخ("بنكانفربما

الملك.أبناءبينمنأصلآلمجتار

عهدولىلقبالمل!"كوش"ابنف!نبها،نستشهدصرفىموازيةحالةوهناك

اللقب،هذاحملمنأولحالةفىربماإلاالفرعوننسلمنيكنولم،الحبشة

عمثرالحامنةالأسرةمؤسسأحفادأحدكانأنهوالأرجح

الملكمرافقو.،

(.4-ه01:الأول)الملوكوالخدمالموظفينمنحاشيةبهاتحيطالمالكةالأسرةكانت

)الملوكالحراسمنبدةامناصبهمكانتمهما"الملك"خداميسمونجميغاوكانوا

الأول)الملوكالمسؤولينأكبرحتى6(11،9،13:03:الئاقوصموئيل133:الأول

للبلاطاتوبالنسبة3،043:الثافىوأخبارالأيام91،5:3313:الثاقوالملوك36ا:1

9(.33:الاقالأياموأخبار556:358:الثاقالملوكانظرالأجنبية

ا.؟



تردحينقمييخ()عيفد!الملكغبد9عبارةكانتإذاعمائطرحتساؤلوهناك

مثلآعسأياالملكفعبدخاص.منصبإلىالحالاتبعضفىترمزلاالمفردبصيغة

الافىالأيامأخبار!3313:الثافى)الملوكال!تبشافانمعجنبإلىجنتايذكر

وأ"الملك"عبدعبارةتليهعلماسمتحملالأختاممنعددالديناأنكما.3(.34:

ولكنهاالنحهذامنأختاماكتشافتمكما.الملوكأحداس!يليها"عبد"!طمة

اللقبأنصحيح.فلسطينىوربماأدوىأوعموفىأوفينيتىأصلإلىترجع

إلىيرمزأنهيثبتلاهذاأنإلاعادةالمنصبفيه.يذكرالذىالموضعفىمنقولق

الذى8(35؟افاق)الملوكفبوزرادانكاناللقبأنوالحقيقة.بعينهمنصب

كانالباقيةالأختامفعددوختائانبوخذنضرحرسبقاثدنفسهالوقتفىيعرف

ن؟أنهنستنتجأنوالأحرى.نفسهالمنصبشغلواحملتهكللوكانكبيزاسيصبح

الرسمية.الوثاثقبأختامهميمهرونكانواممنالموظفينمنعديدمجملهعائالقتا

أي!ما.نحتلفةوظا!اتشملالمقابلةالأشوريةالعبارةوكانت

اينرجالخسةالكلدانيونأسرم.ق.587سنةفىأورشليمعلىاستيلائهمإبان

بسفرالمقابلةالفقرةفىوسبعة35،91:الإق)الملوكالضيلثاؤنجةتتظزونائد-ش

"مستشارز"،بكلمةالحالاتبعضفىالعبارةهذهوتترجم35(.53:إرمياء

أعضاءإلى،1()ا:إستيرسفرفىتشيربكلماتهانفسهاالعبارةهذهأنوالحقيقة

منفتعنىعاتا،معنىذاتهاحدفىللعبارةأنإلا.فارسفىالسبعةالمل!المجلس

غرارعلى33(38،،14،3:افافىصموئيل)انظرالملكيدىبينبالمثوللهمئسمح

43:المزاميرا؟311:)التثنيةالهي!""دخولتعنىالتىالزت"أقاتم"قظقزواعبارة

منكلأى،وحاشيتهرفاقهوكذلكالملكعبيدخواصتتضمنفالعبارةإذن3(.
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وانظر5313:وإرمياءبعدهاوما1631:الأول)صموثيل(الملكأمام)!ا

الغامضبمدلولهاذاتهاالعبارةجملىالأشوريةفىوعثر.ا(.18:متىسفرفىالملائكة

وانظر136:الأول)الملوكحاشيتهمنالمشورةيستمدالعادةفىفالملك.نفسه

ومااو3:بعدهاوما6ا:وأيوببعدهاوما3391:الأولالملوكفىالسماءبلاط

)صموئيلداودعهدفىلأخيتوفلالرسى)يوئسأ"المستشار"لقبوفنحبعدها(.

الأولالأيامأخبارفىداودولعمالاصحاح(أخرإلى1531:وانظر13،ا:5الثاق

16(.35:الثافىايأيام)أخبارأيضماأمصياعهدفىاللقبريطالعنا3-33س(.)37:

ويردأشرلسيم،ا!إلى15()8:الأولصموئيليشيرالملكعبيدجإنبوإلى

والنساءالمحاربننوضمن91()34:إرمياءفىالرتبأصحابضمندبهرهم

ميخاالنبىإلىأخابقبلمن)شرلس،ادإيفادويثم16(.)1،:إرمياءفىوالأطفال

اخذمابردأخرويكلف8(؟18:الثافىأخبارالأيام-339:الأول)الملوكيملهبن

)شربسيم"ا!منثلاثةأواثنانرلشارك6(.8:الثافى)الملوكالشونميةالمرأةمن

التابعنن)سربسيم"ا!ويؤسر33(.9:الثاق)الملوكالنافذةمنإيزابلإلقاءفى

أشرلس،ا!لتثنيلكوكانت3(.93:وإرمياء1315،،3:الثاق)الملوكليهوياكنن

قائدكانأررشليمعلىالاستيلاأثناءوفىا(.ا33:افافى)الملوكالهي!فىحجرة

لفظوئترجم35(.53:إرمياء35941:الثاق)الملوك)شرلسيم"ادمنالمحاربنن

56:)أشعياءأخرىفقراتقبالفعلالمعنىهذايعطىوهوالحصىبمعنى)شردس،

و3اإستيروفى937:أشعياء-0318:اباقالملوكفىوربما0303:سيراخ5-3؟

المعنىهذاكانإذافيماش!هناكأنإلابعد.(.وماادانيألوفىبعدهماوما

يعطى"شريسيم،لفظأننجدحيث،قليلمنذإالهاالمشارافصوصفىينشقيم
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الكتابفىاللفظيردإسرائيلبنىغيروعند.الحاشيةرجالأوالموظفينمعنى

37:)الضكوينخبازيهكبيرسقاتهكبيرفرعونحراسقائدإلىإشارةفىالمقدس

18:الئافى)الملوكسنحاريب!شريسيم،اددبهركبيريردكما3(.4:ؤ1و36:93

نبوخذنقرإسرلسيم"ادكبير3(،36:أشعياءقالموازيةالفقرةفىالمحذوفة17

العسكرية.الحملاتفىشاركو*هما13(93،3:)إرمياء

وهو(،الرأسعلى)هوإشا-يىشى"وتكتبالأشوريةعنمأخوذةنفسهاوالكلمة

يتمو؟نالماة.مستشاريهأحدوهو6الملكأماميسيرالذىالبلإطموظف

الملكيين،الأطفالأوعلى.الحريمكالإشرافمعينةبمهامللقيامالحصيانتكليف

مدلولفىالضطوروهذاعدة.نقوشمنيتبينكماالمعنىهذااللفظفاكتسب

المصريةقاللغةاللفظودخل.المقدسالكتابفىاستعمالاتهكافةيفسراللفظ

.الفرسالموظفينعلىللدلالةرس"أسصورةفىلإحقةفترة

سدالذىداودأما.البلاطوعنعنهللترفيهومغنياتمغنينيقتنىالملككان

)صموثيلحالأيةعلىاستثناثيةشخصيةف!نشاولأمامالقيئارةعلىللعزف

بينهحالتالشيخوخةإنهيقولبرزلاىأنإلا9(،و01:91و18:،1-1633:الأو!

91:الثاق)صموئيلبالق!روالمغنياتالمغنينلسماعللحضورداودتلبيةوبين

سنحاريبويذكر8(.)3:الجامعةسفرفىمحفوظةسليمانموسيقيىودبهرى36(.

حزقيا.لهأهداهمالذ-شوالمغنياتالمغنينحولياتهفى

"كأحدالملكمائدةإلىالجلوسوكانالولاثم.يحيونوالمغنياتالمغنونهؤلاء؟ن

03(.33:لوقاوانظر9334،و9،713:91:الثاق)صموثيلالإيثارعلىدليلآ"أبنائه

أنولو(ه.ا:الأول)الملوكطعامهاوطيبالعامرةبماثدتهيشتهرسليمانوكان
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علىقاصزايكنلم7(3-5،3:الأول)الملوكإلهايأقىكانالذىالوفيرالطعام

)الملوكبرزلاىكبنىالملكوضيوفالقصرنزلاءل!يقدمكانبل،الملكمائدة

إيزابل"مائدةعلى"يأكلونكانوأممنالأنبياءلمئاتلاحقةفترةوفى7(3:الأول

:5نحمياعميا:وضاثدة5-1،15:دانيال:ورفاقهدانيالوانظر1891:الأول)الملوك

وعنالملكمائدةعنمسؤولونموظفونالشرقممالكلكبرياتوكان17-18(.

كبيرمصرفرعونسقاةكبيرإلىالقديمالعهدويشيروقصابيه.وخبازيهسقاته

1871:الثافى)الملوكسنحاريبسقاةكبيربعدها(وما041:)اقكوينخبازيه

الألقابهذهمثلأنالسياقمنيتبينحيثبعدهاوما363:وأشعياءبعدهاوما

ومن.(.الأشوريةالوثائقفىتماقايتأكدكماأخرىبمهاموترتبطشرفيةكانتربما

و11:3ا:)نحمياالملكمائدةيخدموكانفارسملكساقىنحمياكانأخرىناحية

لمولكنمماثلةمناصببهاكانتفربماالصغيرةويهوذا!!رائيلبلاطاتأماا(.

الملوكفى"سقاةأبمعنىعادةتترجمالتىوالكلمة؟المقدسالكتابفىدبهرالايرد

ا.الشرابيخدمة9الأصلىمعناها4()9:الثاقالأياموأخبار(ه)01:الأول

حامللهوكان،بنفسهللحربيخرجكانماوغالتاعسكريةمهامللملككانت

عندماداودلقبهذاوكأن،الملك"سلاح"حامليسىالبدايةفىوكان.دروع

معركةفىشاولسلاححملةأحدوشارك31(،16:الأ!ل)صوئيللشاولانضم

سلاححاملشكيمملكلأبيمالكو؟ن4-6(.31:الأول)صموئيلجلبوع

146:الأول)صموئيلبالطبعسلاححملةالضبا!لكبارو؟ن54(،9:)القضاة

الحربيةالعجلةاستعمالسليمانبدأوعندما37(.33:الثاقوصموئيلبعدهاوما

العجلاتو؟نتالثال!ث((.الرجل1)حرفئا"شليش(يسىالسلاححاملكان
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والمحاربوس!ائقها:رجالثلاثةيركبهاوالالأشوريةوالإسرائيمليةالحثيةالحربية

وفى(."شفشؤالأشوريةفىيسمى)و؟نوالعتادالترسيحملكانالذىالشليش

عجلاتهكانتالذىالمصرىالجيشإلىالكلمةتمتد4(7:15؟)14:الخروجسفر

له"إسائيلبنىعندحربيةعجلةسأثقكلو؟ن.رجلينسوىتسعلاالحربية

وأاقابمضابطهف!ن6مهمةشخصيةكانالملكسلاححاملأنإلاشليش"

7،3،17:الثاق)الملوك"تد؟غلتمنمتيذالتيذ"كأنالذىالرجلف!ن؟مساعده

سلاحوحامل35(9:الثماق)الملوكياهوسلاححاملولدينا18(.:هوانظر91،

ووردت35(.15:الحاق)الملوكمنهبدلآوحكمسيدهاغتالالذىفقحأىفقحيا

)الملوكأيخناالملكحراسدبهريردافصين*وفى،الجمعبصيغةمرتننالكلمة

هناكتعدلمعندماوالمنصبالاسمواختنى35(.01:الثافىوالملوك933:الأول

اجتياحوبعدالشماليةالمملكةفىالسامرةسقوطبعدأىحربيةعجلات

يهوذا.لمملكةسنحاريب

73ا:5الثافى)صموئيلالملك"بصاحب،يعرفحوشاىكانداودعهدوفى

فىمنصتاالاسمالبعضواعتبر16(.ا:6اليىنافى:افصفى33الفقرةفىوأيضما

والحقيقةداود،ضباطكبارضمنحوشاىيضعالذى33()37:الأولأخبارالأيام

أريئيهاولفظ(.ه،:الأول)الملوكأيضا"صاحتا"تضمسليمانحاشيةقائمةأن

33(.)37:الأولالأيامأخبارفىالواردة)صاحب()ريآأمنأخرىصيغةبأنهيأول

منمستعازالفالا"ريئيهايكونوقدصلة،بينهماتكونلاقداللفظينأنإلا

مصرلفرعونأروص(نفسهأورشليمملكيعلنالعمارنةرسائلفنى.الخارج

نبالةلقبوهوأللملكالمعروف9الرجلأىت(نسو"رحهو!رىلقبوهناك
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منالمصرىاللفظطذاعبرنةالعبرىاللفظيكونوقد.فرعونمنتكريفائمنح

باللفظين:يتلاعبالافىصموئيلفإنذلكصحوإن.الكنعانيةاللغةخلال

معذهابهعدمسبباعنيسألهوأبشالوملداود،"المعروف"أى"ريئيه"فحوشاى

.سليمانبعددبهرلهيردولاخاصةوظيفةيستتبعاللقبيكنولم)ريآ(."صاحبه"

آخاببلاطرجاليفسرقدما،المصرىاللفظطذاترجمةبهاسئبدلتوربما

أوجاريت.فىموجود"مودو"ومقابلها(.ا01:الحافىالملوك:)ميوداعيم""المعروفين

الم!ىالحرلعى50

منتجنيدهمتمممنوالبليثيينالكريثيينمنالأجانبالمرتزقةمنفرقةلداود؟ن

فىتكونالذىالجيشعنمستقلةقيادةطموكانت.المجاورةوالمناطقفلسطين

وسنتناول17(.18:الأولالأيامأخبار=0333:=818:الثاني)صموئيلإسرائيل

لدراسةنأقحين7(03:الثاقصموئيل)انظرالحربفىالمرتزقةهؤلاءدور

داودفرافقواأيفما.للملكشخصيونحراسمنهم؟نولكنالعسكريةالمؤسسات

تكربسهيومفىسليمانورافقوا18(ا؟5الثاق)صموئيلأبشالومعنرحيلهلدى

الأولوالملوك036:الثاق)صموئيل"سيدك"عبيدوهم44(.1،38:الأول)الملوك

يردولا13(.9،ا:االثاق)صموثيلالملكبيتبابعلىينامونكانواالذين33(ا:

منآخرينأجانبمرتزقةهناككانولكن،سليمانتتولتيبعددبهرأىلهم

91(.11،4:الثاقأالملوكعثلياعلىالثورةإبانالقضرخدمةفىالكريثيين

و؟ن)السعاة(.زشيم"9ادمعجنبإلىجنئاالكريثييندبهريردالسياقهذاوفى

محاولتهمافنى.الملكعربةأماميسعونجنودمنمرافقافصيلأالأخيرون

منوخسينعرباتفريقأدونيابعدهومنأبشالوماتخذالعرشعلىالاستيلاء
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يمثلهذاكانإذ(ها:الأولوالملوكا15:الثافى)صموئيلقدامهيجرونالسعاة

17(33:الأول)صموئيلشاولعهدفىالسعاةويظهر.الملكيةالمراسممنجزءا

سفرمنونعرف.إسرائيلبنىمنمجندون؟نواأنهمالسياقمنيستشفحيث

كانتالحرسحجرةأنا(.ا-اا:3الثافىلأياماأخبار-37-38ا:)4الأولالملوك

إلىالملكيرافقونعندمابرونزي!دروغايرتدونكانواوأنهمالقصربابعند

محلالبرونزيةالدروعهذهإحلالتموكانهؤلاءمنستمئةهناكوكانالهي!.

.ا:الأول)الملوكؤغيرئئتان""تييافىوخزنسليمانصمنعالتىالذهبيةالدروع

هؤلاءوكان.سليمانقصرحراسحجرة؟ن"البيت"هذابأنيوحىماا-17(6

عثلياعزلفىقيادىدورطموكان،بالتناوبوالهي!القصرحراسةيتولونالسعاة

فرافق؟حراسهمإسرائيللملوك؟نكما11(-الثاق)الملوكالعرشيوآشوتولى

35(.01:الثافى)الملوكالبعلعبادةعلىالقضاءفىوشاركواالسامرةإلىحراسهياهو

الملكيةكالأم!60

المملوكةالأراضىوكانتالأراض!.ملاككبارمن!همالقديمالشرقملوك؟ن

أوإمجارمقابلفىكإقطاعاتتوهبأوتؤجرأومباشرةبصورةئدارإماطم

ملكالأراض!معظم؟نحيثبخاصة!رعلىذلكوينطبق.شخصيةخدمات

كماالبلاد.وثائقتؤكده03-36()47:التكوينبسفروردوماالمعابد،أوللملك

ووثائقحامورابىتشريعيؤكدحيثأقلبدرجةولوالضهرينبينعلىذلكينطبق

الأملاكإلىالعصوركافةنصوصوتشير،الإقطاعاتأهميةعلىوغيرهانوزو

ألالاخوثائقمنثبتكماالصغيرةالشامممالكعلىذلكينطبقكما.الملكية

حديئا.المكتشفةوأوجاريت
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نأمنإسرائيلبنيصموئيلفيحذرنفسها.بالدرجةإلصرائيلعلىذلكوينطبق

علىوبستولىثمارهاوحصادحقولهحرثفىرعاياهسيسخريريدونالذىالملك

منذذلكوحدث14(.8،13:الأول)صموثيللعبيدهويعطيهاوزيتونهمكرومهم

وما91:الأول)صموئيلالقليلإلايمتلكيكنلمالملكتوليهفقبل.شاول!ر

جنودهعلىوالكرومالحقولتوزيعمنفتمكنالعرشتوليهبعدأما(ها:وابعدها

9-.ا(.9:الثاق)صموثيلشاسعةأملاكأوفاتهعندوترك7(33:الأول)صموثيل

كليرثخليفتهوكان،التاجوممتل!تالملكأملاكبينواضحةفروقثمتكنولم

"بيتهابلشاولحريمداودفورث.الراحلالملكأسرةمنيكنلمإذاحتىشىء

منهتفضلآإلاجدهأراصلمريبعل)يرد"ولم8(.13:افاق)صموئيلأيضا

:9الثاق)صوثيلإدارتهابحقفاحتفظفيهابحقهواحتفظ7(9:الثاق)صموئيل

وصيباوريبعلبينوقش!ها4(16:الثاق)صموئيلمريبعلمنسحبهاثم9-.ا(

المملكةفىساريةسلفهأملاكعلىالملكسلطةوظلت.3(.91:الثاق)صموئيل

انتقاليش!لميهوذاوفى.العرشاغتصابحالاتتعددتحيثالشمالية

.بانتظاميتمالعرشتوارثكانحيثمشكلةأيةاليلكيةالأملاك

يشترىالملكف!نعدة.بطرقيتمومضاعفتهاالأملاكهذهتكوينو؟ن

اشزىوكما34(34:الثافى)صموئيلأرونةمنالبيدرداوداشترىكماالأراضى

أونابوتكرملشراءأخابوسى،3(.16:الأول)الملوكالسامرةتلغمرى

أملاكأننابوتقصةبقيةمنوندرك3(.31:الأول)الملوكآخربكرممقايضته

؟نتوربما15(.31:الأول)الملوكللملكتأول؟نتبالموتعليهمالمحكوم

قدماأيقما،للملكتأولالبلادويغادرونأصحابهايتركهاالتىالأملاكملكية
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الواضحومنو6(.3الفقرتانخاصةا-86:الثافى)الملوكالشونميةقصةيفسر

سفرتنبأكمارعاياهأملاكمصادرةعنيتورعيكنلمالجائرالملكأنأيضا

وكاننابوت.لقصةكافتامبرزاذاتهحدفىكانماوهو14()8:الأولصموئيل

الأول)الملوفيزفافهافىلابنتهفرعونهدية.جازرفظلتأيقما..الهدايايتقبلالملك

الإدارىالتنظيممنأراضيهااستبعاديفسرماالضاج،ممتل!تضمن16(9:

وأرسل9(.الفقرةفىإدراجهاالمتوقعمنكانحيث8-491:الأول)الملوكللعوائد

نأفيهشكلاومماا(.ا17:الثاقالأيام)أخبارليهوشافاطالغنممنقطعاتاالعرب

الأملاكتوسيععلشجعهالضجاريةمشروعاتهمنيجنيهسليمابئكانالذىالعائد

:سليمانلسانعلى4-7()3:سفرالجامعةكاتبفيقولواستغلاطا.الملكية

جمنأشخارأييقاؤغزشئةؤتزابيشتجئايايتق!يىغيئتكزومآ.يتقميى"غزشئا

قييماالشخزائفئبتةائتغايىشبقالئ!تئمتا؟بزكلتفميىغيئثثتيرض!.تؤج

خيغمنأكثزتقيرؤغتميئتةآيضأليؤكأتتاافيت.ؤئذانليؤكأنؤتجؤايىىغبيدآ

المشاهداتوأكدته01)36:الثاقالأيامأخباروفىقئلي(.أوزشييتمفيكأئواائذين

مندهحصرلاماوامتلكالصحراءفى2وحفرأبازابروخاشيدغزياأنورد(الأثرية

نأ38-93()33:افاقأخبارالأيامفىوردو.الكروموعمالوالفلاحينالماشية

منكثرةلقطعانهومراجوالزيتللنبيذونحازنللغلالصوامعيشلك؟نحزقيا

3)31:افاقالأيامأخبارفىأخرىمرةالملكممتل!تدبهرويرد.والماشيةالأغنام

ويضعالأميرنصيبمجفظللمستقبلتخطيطهفىحزقيالأنويلاحظ7(3:وه

يرسلايزالف!ن3(.او16:48-18و457:46:)حزقياللذلكالمنظمةالقواعد

القديم.الملكيةالأملاكتراث
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بأسماءقائمةأخبارالأيامكاتبيقدم.الأملاكهذهإدارةعنالكثيرنعلمولا

فهناكا(:38:وانظر353-ا37:الأولالأيام)أخبارداودأملاكعلىالمشرفين

الإبلوعلىوالغنمالماشيةوعلىوالزيتالنبيذوعلىوالكرومالغلالعلىممثرفون

غيرالأعلامأسماءصحتهاتؤكدحيثالخيالوحىمنليستقائمةو!والإتن.

تاريخها.لتحديدأوتفاصيلهالإثباتأمامناسبيلفلاذلكومعبها،الإسرائيلية

)تكونالذىالرجلأنهيبدوخاصموظفيدفىللأملاكالعامةالادارةكانت

ليوسفمصرفيعونمنحهالذىاللقبوهوهاتيت(غل)ألثرالضيك،تيياغل

الملكيةبالأملاكتتعلقليوسفالمو!طةالمهام0و؟نت8(ه،:وانظر.،\،:)التكوين

2خابويرسلبعدها(.وما6و55:43-856،-94،)1،:وعواثدها03-36()47:

وبهائمهوبغالهلجيادهعلفعنللبحثالجفاففزةفىبيتهعلىالمشرفعوبديا

المو!طةالمهامتفوقكانتالملكبيتعلىالممثرفمهامأنإلا(.ه18:الأول)الملوك

المتعلقةالأخرىافصوصومنيوسفقصةبقيةمنيتبينكماالملكخدملكبير

هناككانوربما.للملكوزيزاأصبححتىوارتتىللخر!كيلأكانكما.بالموضوع

()غلامأناعار(بيلقبشاولأملاكناظرصيباف!ن.الأملاكلمدير2خرلقب

ي!ثرف)ناعار(غلامأيقمالبوعزوكان18(.و99:91:الثاق)صموئيلشاولبيت

إلىترجعأختامعلاماتثلاثعلىوغثربعدها(.وما35:)راعوثحضاديهعلى

فىيظهرلااللقبأنوبما.الملكاناعار(إلياقيماسموعليهاالمملكة!رأواخر

.ناظرالأملاكعلىقاصزاكانفربماالمملكةمسؤولىتذكركبارالتىافصوص

سبعونفهناك.الأثريةالاكتشافاتبعضإلىبالإشارةالمعلومةهذهتكتملوقد

و!المل!السامرةقصرأطلالضمنعليهاالعثورتممنقوشةفخاريةشقفة
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بالتسليمالقائمأوالمتسلماسمعليهازيتأونبيذتسليمإيصالاتعنعبارة

المرجحومنافافى.يربعامعهدإلىترجعإداريةإيصالاتف!المصدرإلىوإشارة

مماثلةوثائقفهناك،العاصمةمنالقريبةالملكيةالأملاكلإدارةتتعلقأن

مقابضهاعلىالمدموغةاليهوذيةللجرارتكونأنالمستبعدومنمصرفىاكتشفت

تسليمفىقستعملكانتالأملافينجربمابإدارةصلةاللميك()ثييخ"بكلمة

المعملدمغةبأنهعليهاالمنقوشالحتمنفسرأنوالآمنالأيسرمنولكنالعواثد،

.المل!ي.
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السابمالفصل

المبكأعوانكباو

بالقربيقيمونكانواالمسؤولينكبارمنعددالمملكةإدارةفىالملكيساعدكان

بالنسبةأما،الملكعبيدا9يسمونوكانوا،وزراؤهوهم؟حكومتهودشكلونمنه

وأنجمناصبهمإالهموبشار\(؟4:الأولالملوك)شريم:"الرؤساء(ف!نواللشعب

المهامتحديدأحياتافيصعبالشرقبلاطاتسائرفىأمابكذا.الموقيأ9بلقب

.المركزىالإدارىالنظاملهذاكاملةصورةيقدملاالمقدسوالكتابإلهم،الموكلة

ولدليماتداودوزراء؟.

القوائموهذه.سليمانحاشيةبأسماءوواحدةداودحاشيةبأسماءقائمتانلدبنا

بعضمتونهاوطنتتدوينها%عيدولكنالمحفوظةالوثائقمنبالطبعمستمدة

18:الأولالأيامأخبار-ا-8618:الثاق)صموئيلالأولىالقائمةوردتال!ثىء.

العرشعلىالحلافةقصةوقبلداودانتصاراتوملخصناثاننبوءةبعد14-17(

المملكة.تأسيستلتالتىوالحاسمةالنهائيةالترتيباتتمثلوبالتالى.الطويلة

و؟ن.الحرسوبناياهوقاثدالجيشقائديوآببينمشزكةالعسكريةالقيادةكانت

صادوقوكانكاتتا.(الأولالأيامأخبارفىشوشا)أووليرايامسجلآ،يهوشافاط

والترتيب(.كهنةكانواداود"بنىأنالقائمةختامفىوردولكن،وإبياثاركاهنين
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فبنوالحرسفقائدفالكهنةفالمسجلونالجيشقاثدعشوائتا:يبدوالصورةبهذه

ذلكتاريغفىنفسهاالمناصبوإبياثاروبناياهووصادوقيوأبمنكلويتولىداود.

فيه.دورأىداودلبنىولاالمسجلليهوشافاطوليسالعهد،

أساسيةتكونأننتوقعالتىفأسماؤهم؟غريبةتبدوالأخيرينهؤلاءإلىوالإشارة

ماوأقم!.الغموضيلفهككهنةووضعهم،مذكورةغيرالنوعهذامنوثيقةفى

منالملكيؤديهاكانالتىالدينيةالمهامفىأباهميعاونونكانواأنهمافتراضهيمكن

داؤد"تئوكان17()18:الأولالأيامأخبارفىالموازيةالفقرةوفىلآخرحين

الأموريوضحلاولكنهاللاوىحيرةعلىدليلآيعدماالتيلث،،تذىتننالأؤلين

"صادوق:يقولالعبرىفالنصالشرعينن.هتننبال!الحاصبافصالشكويحيط

بنأوإبياثارليصبحالأقلعلىتصحيحهويجبإبياثار(؟بنوأهيمييكأخيطوببن

بل35(03:الثاقوصموئيل3303:الأول)صموثيلالسريافىللنصوفقاأهيمييك،

وفقاأخيطوب(بنأهيمييكبنوإبياثاراصادوقليصبحنصححهأنينبىقد

وهذه.إسرائيليةجذوربلاوافذاصادوقمنمجعلقدما03(،)33:الحاقلصموئيل

فىونكتنى.الكتابهذامنالرابمالبابفىالكهانةتاريغضمنسنتناولهانقاط

الملكية.الحاشيةضمنيدخلونالدينيينالزعماءأنبملاحظةالمقامهذا

فىمقابللهاليسالتى33-36(03:الثاق)صموثيلافانيةالداوديةالقائمةأما

بصورةمرتبةنفسهاالأسماءتردوفيهاداود.عهدأخرفىفزدالأيامأخبارسفرى

وأشيياهنا)واسمهتبفال!فالمسجلالحرسفقائدالجيشقائد:منطقيةأكثر

وفى؟السخرةعنالمسؤولأدورامدبهريردالمسجلقبلولكن.فالكهنةشيوا(

وهذاداود(.كاهن9اليائيرىعيرادبهريرد)الكهنة(داودبنىمنوبدلآالنهاية
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المنصبإلىيوآبعودةبعدتفسيرهيسهلالمسؤولينكباربأسماءقائمةفىالتكرار

)صموئيلشبعثورةقمعوبعد33(3:ؤ9114:الثافى)صموئيلمنهغزل؟نالذى

إذافيماشكفهناك.الجديدةسماتهاتبريرالسهلمنليسولكنا-33(؟03:الثافى

كان18(13:الأول)الملوكسليمانوفاةبعدمنصبهفىلايزال؟نالذىأدورام؟ن

فىإلاينشألمالمنصبفهذاداود،عهدفىالسخرةعمالمسؤوليةبالفعليتولى

معجنبإلىجنتاداود"ودبهر"كاهن15(.و537:9:الأول)الملوكسليمانعهد

عيريكونقداليوناقالضصقراءاتإحدىفنى.الحيرةيثيرأمروإبياثارصادوق

33:الثاقصموئيلفىدبهره)وردداودمحاربىأحداليثرىعيرصنوهذااليائيرى

عهدأواخرفىالإدارةلحالةحقيقيةصورةالقائمةهذهتمثلأنيستبعدولا38(.

لاحقة.حقبةفىدونتالفقرةتكونأنأيقمايستبعدولاداود؟

بالنسبةالصعبةالمش!تبعضا-6(4:الأول)الملوكسليمانعهدقائمةوتثير

الشواهدفدراسةالا.مرضيةحلولإمجادبعديتمولموال!الأدبىللنقد

بناياهووصادوقفى4الفقرةحصريفرضانالداخليةالشواهدوثقلالخارجية

يصبحوحينئذ6.الفقرةإلىللجيشكقائديوأببنإلابدبهروإضافةوإبياثار

صادوقبنعزرياهو(:الغالبفىمؤكدةغيرالأعلام)أسماءيلىكماالنص

يهوشافاطداود،كاتباوهماشيشاابناواختاإالحاف()أرإليحورف،ال!هن

ناثانبنزاكورأوزابود،الجيشعلىناثانبنأدونياهوأوعزرياهو،المسجل

)وربماأختاأوأخيشار"كاهن((،لقبالضفاسيرأحدإليه)ويضيفالملكصاحب

الجيش،قائديوآببنإلياب،أبيهاسميردولمالقصزمديرأخيها(إأى"أحياهأ

.السخرةعلىعبدابنأدورامأوأدونيرام
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فاستعان.واضحةداودعهدفىسادالذىالإدارىالنظاممعالاستمراريةتبدو

وولد).كاتبهكهنتمهأحدابنوهو،والدهبهاشتغانالذ.ىنفسه.بالمسجلن2سليما

مستشازاعملالذىالنبىناثانأبناءمناثنينعنيقللاوماجيشهقائدوابن

فىجديذاجيلأتمثلمجملهافىالاستمراريةوهذه.الملكسليمانتولىوأيدلداود

ذلكيؤكدومما.سليمانعهدأوائلإلىترجعلاالقائمةأنعلىيدلما،السلطة

فىإليهالمشارالتنظيموجوديفترضماالو*ء،كبيرمنهاجديدةمناصبظهور

سفراستحداثهسجلمنصبوهوالسخرةومسؤول7-91()4:الأولالملوكسفر

(.الثانيةداودقائمةعنحديثنافىإليهأشرناالذىالضحفظمع37)5:الأولالملوك

غيرأسماءطمآبائهمأوالمسؤولينهؤلاءمنبعضاأنأيضايلاحطومما

اسموكذلكفينيتىاسمفأدورام؟والمترجمينالناسخينحيرتأسماءو!إسرائيلية

إليحورفابنهواسم16(18:الأولالأيام)أخبارشوشاأوشيشاواسمعبدا.أبيه

بنىمملكةتقومأدقالمتوقعمنوكانحوريين.أومصريينكاناربماإليحافأو

إدارى.تراثفهو،المجاورةالدولمنمسؤوليهابعضباختيارالناشئةإسرائيل

بعضدراسةوتنم.الخارجمننماذجتقتبسأنعليهاكانتنظيمهافىوحتى

التأثرهذاكانإذاماتحديديصعبولكنالمصريةبالمؤسساتالتأثرعنالمناصب

التىالكنعانيةالدولخلالمنمباشرةغيربصورةإسرائيلبنوعرفهأممباشزا

؟نتوسليمانداودمملكةلأنأرجحالمباشروالتأثرمحلها.وحلتإسرائيلأزاحتها

الكنعانية.المدندويلاتمنأكبركثيزا

دخيلآيكونوقد،الأصلفى!رتاكانوربماشرفىمنصبالملكو"صاحب"

ضمنالحرسوقائدالجيشقائددورىتناولوسيتمهذه.المسؤولينقائمةعلى
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عنالمسؤولوسنتناول.الكتابهذامنافالثالبابفىالعسكريةالمؤسسات

لهمايعدلمأىوسكلى.يؤديانكاناالتىالمهامدرسناضمنالسخرةومسؤولالو*ء

المملكة!رأواخرحتىمهأمهماستمرتوزراءثلائةويبتى.سليمانبعدوجود

الملوك)انظرق.م107سنةفىسنحاريبغزو!مهمةأزمةفىمغادبهرهموورد

كلالدرسيستحقونوثلاثتهم،والمسجلتبوال!مديرالقصروهم18(18:الثافى

حدة.على

القصرمدير3.

واللقبالقصر(.أىالبيت)سيدهلأنجيت"غلإألثرسليمانقائمةفىأبيشارإن

)الملوكإسرائيلملكإيلةعهدفىترصةفىبيتلهكانالذىلأرصائنحنفسه

ولوثام3(18:الأول)الملوكأخابعهدفىوزيزاكانالذىولعوبديا9(16:الأول

مديركانالذىولشبنة(ه15:الثافى)الملوكعزياالملكالمريضأباهخلفحين

ا-339:)أشعياءبعدفيماإلياقيموخلفه15(33:)أشعياءحزقياعهدفىالقصر

)الملوكأورشليمأسوارتحتسنحاريبرسولمعتفاوضالذىهذاوإلاقيم03(،

نقشفىاللقبيطالعناالمقدسالكتابغيروفى3(.36:أشعياء-1818:الثافى

16(33:أشعياءانظرشبنة؟مقبرةهذهفهل،مكتملغير)الاسمشلوامفىمقبرة

يهوذاعلىحاكتانصرنبوخذولاهمنشكبلاوهوجدولياباسمختمعلامةوفى

ذلكقبلو؟ن7(.04:وإرمياء3533:الحاق)الملوكأورشليمعلىالاستيلاءبعد

المنصبأنإلىمؤخزاالبعضوذهبيهوذا.ملوكآخرصدقياعهدفىالقصرمدير

عهدفىالقصرمديركانالذىإلياقيمنسلمنكانجدولياوأنيتوارثكان

المرادفولعل.النصوصفىالفرضيةهذهسكلىكافيةشواهدثمةليسولكنحزقيا،
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منحهلقبوهو(البيت)رئيسهاتيت""نجيدأخبارالأيامسفرىمفرداتفى

7(.38:الثاقالأيام)أخبارعزريقاميد!لشخصآحاز

"مرالمصريةوفىإ؟لى"بان"شاوالبابليةالأشوريةفىالدقيقالدلالىوالمرادف

إدارةفىتنحصر؟نتاصاحبهسلطةأنيبدوولكنرفيغامنصئاهذاو؟نبر".

مديرالبيتصلاحياتو؟نت.خدمهأوكبيرالملكقهرمانف!نالمل!؟القصر

مجردمنأكبرمصرفىالوزيرومهاممهامهبينالتشابهإنبلواسعةإسرائيلفى

منهويتلتىصباحفيتقريزاللفرعونيقدمصرفىالوزيرف!نلفظى.تشابه

القصرم!تبنحتلفأىالمل!"البيت"بواباتفتحعلىيشرفوكانالضعليمات

كتمهتدمغالوثائقو؟فةيدهفىالبلادشؤون؟فةو؟نترسمئا.اليوميبدأوبعدها

فىعنهوينوبفرعونباسميحكمالحقيقةفىف!ن.إمرتهتحتجميغاوالمسؤولون

التكوين.بسفروردلماوففايوسفتولىالذىالمنصبكانهذاأنويبدو.غيابه

الختممجملو؟نمصر!طها،أرضعلىيعينوكان،الفرعونإلايعلوهيكنفلم

الفرعونإد!م!نتهوصففىالمقدسالكتابويقول04-44(.41:)التكوينالمل!

8(.4:وه4104:)اقكوينبيتهعلىسيذاالحقيقةفىفجعله"؟بيته"علىجعله

إعلانهفى33()3؟:أشعياءيقوليهوذا.بلاطفىمماثلةمهامالقصرلسيدوكانت

ؤئغيقئغيققنؤليشقتفتخكيميماغلداؤدتيياجمفتاخ"ؤأخغلإلياقيم:ترقية

كلفنىتماقا.مشابهةبصورةتوضاصرفىالوزيروتعليماتتفتخ".قنؤليش

نأينبنىمنبدخولوبسمحالملكبيتبواباتيفتحمنالوزير"يرسلصباح

وزيرملكوتلبطرسالمسيحبكلماتهذاويذكرنا".طردهوجبمنويطرديدخل

الدولةفىمسؤولأعلىالقصرسيدصركانفىو؟لوزير91(.ا:6)متىالسموات
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معيظهرالذىالوحيدوهو18()18:الحاقالملوكسفرقاثمةعلىاسمأولواسمه

على!ص!يتصرفح!يناللقبهذايوثامويحمل3(؟)18:الأولالملوكفىالمللث

.فرعونغيابفىمصرفىالوزيريفعلكانكما(ه15:الاق)الملوكالمملكة

أواثلفىكانوربماتدرمجية،بصورةالأولالوزيرأصبحمديرالقصرأنويبدو

لقبهيفسرماوهذا.الملكيةوالأملاكالقصرخدمكبيرعنيزيدلاالمملكة!ر

عمالقاثمةتصدرهوعدمداودحاشيةرجالكبارضمناسمهدبهرعدمويبرر

الممثلينالملكومسجلال!تب؟نوسليمانداودعهدىفنىالمدنينن.سليمان

لوزيزم!نثميكنولمللمللقالمباشرش

يطالعنااللفظوهذا"سويهن".القصرمديرشبنةيسى15()33:أشعياءسفروفى

مؤنضابطإلىإشارةفىالعمارنةلرسائلكنعانيينتفسيرينفىزوكينوا9صورةفى

ماق()شكينأشورحاكمعلىأولآللدلالة"شكنو(لفظيردالأكديةوفى.فرعون

الأكدية.مراسلاتهمفىاللفظمصرفراعنةواستعمل،المفتوحةابدولاةعلىثم

أحد(الأكدية)فىماقا"شكينأو"سكن"الجذرف!نشمرةراسفىأما

تولاهالذىالمنصبويوازىفيها،المسؤولينأكبروربماأوجاريتفىالمسؤولين

القصرومدير"سويهنأأىيهوذافىشبنة

المعىاماتب30

عهدفىواحذامنصتاولداهتولىكاتتاتضمنتداودعمالكبارقائمةأنرأينا

جمعبمهمةالمل!ال!تبيهوذاملكيوآشيكلفمراسيصهأحدوفى.سليمان

11(34:افاقالأيامأخباروانظر1311:الثافى)الملوكالهي!لترميمالتبرعات

العثوربأمرال!تبشافانعلمالزمانمنبقرنذلكبعدالمهمةهذهأداءوضمن
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34،15،18:الثافىالأياموأخبار813-.ا،33،3:الثافى)الملوك"الشريعة"سفرعلى

سنحاريبارسولمعتفاوضواالذينالثلاثةالوزراءأحدال!تبشبنةوكان.3(.

الكتبةآخرأسماءولدينا33إ.36،3،11:وأشعياء3أ:و18،18379:الثاق)الملوك

إليشاماعوخلفه633سنةفىالمنصبتولىشبنةأنلتوناودبهرناالمملكةعصرفى

37:)إرمياءيهوناثانال!تبكان588سنةوفى03(،36،13:)إرمياء406سنةفى

،15.)03

عهدمنذالسلطةتسلسلفىالمحتومةالوصلحلقةبمثابةالموظفهذاكان

؟فةعنمسؤولأوكانآن.فىالدولةوكأتبللملكالخاصال!تبوكانداود،

الشاق)الملوكاطي!أموالوعنالسواءعلىوالخارجيةمنهاالداخليةالمراسلات

)شبنةمديرالقصرتلىرتبتهوكانت،العامةالشؤونفىمهئادوزاولعبا(13:-ا

(363:أشعياء:كاتبرتبةإلىتدفما3315:أشعياءالأخيرالمنصبتولىالذى

وفىبعدها(وما18)18:الثاقالملوكسفرفىمباشر!القصرمديريلىولكنه

مغا.يؤديانكاناالتىبالمهمةيرتبطالمملكةمصيروكانبعدها(وما3)36:أشعياء

عليهوقرأهاطي!فىعليهغزالذىالشريعةبسفرللملكال!تبشافانوأق

الثاق)الملوكالدينىالإصلاحبدايةهذهوكانتعنهالنبيةخلدةليستشيرومف!

عليهمتليتحيثال!تبإليشاماعبيتفىحلقةالمسؤولينكبارفعقد33(.

الضقواحيثال!تب""نحدعأنالواضحومنا-.3(،361:)إرمياءإرمياءنبوءات

حصاروإبان.الدولةسجلدارأىمكتبهبمثابة؟ن31(36،13،03:)إرمياء

15(.37:)إرمياءعمومتاسجتاال!تبيهوناثاندارصارتأورشليم
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مرتبالاأومستقلآالمل!"ال!تبدالقبيردالحديثةالدولةعصرفىصروفى

كان-لبعضفوقهمولكنالموظف!منلهحصرعدد.لاهناكوكان.أخرىبوظا!ا

شؤونكافةفىدورلهموكانالأهميةدرجاتأقصىصكلىمهامالملكيينالكتبة

الأسرةعصرفىالأربعةالختمحملةأحد"الملكيةالسجلات"كاتبو؟ن.الدولة

المقابرنهبفىبالتحقيقوالمسجلالوزيرومعهالمل!!!ال!تبوقامعشزالثالثة

العظيمجبحويىممرسومبنسخنفسهالموظفهذاوقام.التاسعرمسيسعهدفى

نطاقاأضيقنسخةكانالاسرائيلىالمنصبأنشكولا.نفسهالفرعونمنلإملاء

!ر.بلاروفىنظيرهعنمقتبسة

المعىالملدمجل،.

نهايةحتىالمنصبواستصر)قزكير"يهوشافاطكانوسليمانداودعهدىفى

36:أشعياء18،18437:الثاق)الملوكحزقيا"قزكير،يواخنعرففنحن.المملكة

ولم8(.)،3:الثافىالأيامأخبارفىيوشيا"تزكير"آخريواخهناكو33(3،11،

"تزكيزغالتا..فاداللفظيترتجمكماسجلاتهحافظأوالملكحولياتكاتبيكن

الألقابقائمةفىنجدهلهالدقيقوالمرادفبئغ.دكزسئى،،نادىالجذرمعنىمن

وكان.الفرعونمسجلأىئعين،،ينابى،"يكرؤمنو(هـم)وفاد:ا!رية

تتجاوزكانتمهامهأنإلاللحضوؤالاسوتقديمالقصرمراسمعنمسؤولآ

والبلادالشعبيهمبماالملكيبلغف!ن.الحديثالعصرفىالياورانكبيرمهام

يسافروعندما.لفرعونالرسىالمتحدثف!ن.مليكهمبأوامرالشعبويبلغ

منازلمنمنزلكلفىالمأوىلهويهيئويرعاهيرافقهكانالخارجإلىالفرعون

الرحلة.
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رسولاستقبلتالتىفالبعثةرفيغا.موظفاالمسجلكانأيضاإسراثيلبنىوعند

تبوال!القصرمديرمنإلاتتألفلمرفيغاموظفانفسههوكانالذىسنحاريب

الموازينا!ريينالموظفينأنيلاحظومما18(.18:الثاق)الملوكالملكومسجل

المقابرنهبفىالضحقيقتولواالذينوالمسجلالمل!تبوال!الوزيرأىالثلاثة

لجنةرئاسةفىالترتيببهذاأسماؤهموردتالتاسعرمسيسعهدفىالملكية

علىالمصرىالتأثيرويؤكدإليهاأشرناالتىالصلاتيؤكدالتوازىوهذااقحقيق.

يهوذا.مملكةنظم
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ا.فامنالفصل

المملكةشؤوفيإداوة

داودمملكةا.

نأسبقماسوىداودعهدفىالمملكةشؤونإدارةعنمعلوماتأيةلديناليست

أخبارالأيامسفرأنصحيح.منفصلينكيانينظلتاويهوذا!!رائيلأنمنذكرنا

عهدفىدنيويةشؤونفىعملواممناللاويينبعضأسماءيذكر93-33()36:الأول

أيفماقوامهاشرطةقوةإفشاءالملكهذاإلىوينسب،قضاةأومدنيينكعمالداود

،الأردننهرجانبىعلىوالميكيهوهشؤونكافةعلىأشرفواالذيناللاويينمن

تعود.العصورأىإلىأوالعباراتهذهمغزىنعلملاولكن

زعماءأسماءيذكر16-33()7؟:الأولالأيامأخبارسفرأنأيفماصحيح

بنىترتيبتتبعف!.خافيغيرالقائمةهذهز!اأنإلاداود-عهدفىالأسمباط

شمعونسبطىعلىوتبتىا-3()3:الأولأخبارالأيامبسفروردكمايعقوب

ثممنداود،عهدقمستقلينسبطينيعودالماللذين(رأوبينعن)ناهيكولاوى

فىإسمينآخروتحذف(مذئىونصفا)إفرايمقبائلثلاثإلىيوسفتقسمف!

المرجحمنفلايزالذلكومععشرالاثنىرقمتتجاوزلاحتىوأشيزجاد،القائمة

الأصلىالإقليىافطاقفىوجدهكماالقتلىالضنظيمعلىأقيداوديكونأن

33.والتثنية94التكوينفىالتغييرمنيسيرقدرمعوصفالهنجدوكمالإسرائيل
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ولاةإدارتهاوتولىللجزيةالخاضعةالأراضىخضعتالحدودتلكوفيما*وراء

91(..!:3؟8:الثاق)ضموئيلالخابعينلملوكهاتركتأو14(8،6:الشاق)صموئيل

للمليمانعهدفىالإدارة30

هذه.سليمانعهدمنبقيتالأهميةغايةفىوثيقةهناكذلكمنالنقيف!وعلى

التىللشاطقوضامع)يضابيم(كيلأعشراثنىبأسماءقائمةعنعبارةالوثيقة

وذهب(.فلان)ابنأبائهمبأسماءمنهمخسةدبهر7-91(4:الأول)الملوكحكموا

ماحوافهاكتالسجلاتمنقديمةوثيقةعنينقلال!تب.كانأنإلىالبعض

القوائممنيستدلأخرىناحيةومنالعضهم.الشخصيةالأسماءدبهرعدميفسر

بعضعندالقاعدة؟نالأبباسمالاكتفاءأنعلىبأوجاريتالحاصةالادارية

المقاطعاتدبهرويرد.أبيهعملالابنويرثالملكخدمةفىتعملالتىالعائلات

التالى:بالترتيب

منمئى.أرضمنجزةايشملوربما:إفرايمجبلا.

الكنعانيينمنضمهاتمالتىالمناطقإليهامضاقاسإبفاالدانيين:منطقة3.

والفلسطينيين.

شمالأ.التاليةالمنطقةإلىجنوئافلسطننمن:شارونسهل3.

الكرمل.تلالالمثرقمنوتحدهاشارونسهلمنالممتدةدورمقاطعة4.

.بيسانومنطقةيزرعيلسهلفىسابقاالكنعانيةالمناطق50

قبليعرفكانماوهوجلعادرائثوعاصشهاالأردننهرمنالآخرالجانبعلى6.

الآرامية.داودغزواتمنتبتىوماالشرقيةبمنمئىذلك

السابقة.المنطقةمنالجنوبإلىالواقعةمحنايممقاطعةالأردننهروراءفيمالا.
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طبرية.مجيرةشمالنفتالىمنطقة8.

الساحل.طولعلىالفينيقيةوالأراضىنفتالىبينالواقعةأشيرمنطقة9.

ونفتالى.أشيرمنطقتىالجنوهمبا.منإلىيساكرمنطقة.\.

بنيامين.منطقةا.ا

نهرمنالآخرالجانبعلىاليونافى(الصفىجلعادمن)بدلأجادمنطقة3.ا

.لأردنا

الوحلاءمناثنان؟نحيثشليمانعهدمنالثانالنصفإلىالقائمةهذهتعود

بيتمنطقئا:نسفايتبعبلدائفاجغرافئاليسالمتبعوالترتيب.الملكصهرى

المفتوحةفالمناطق5(3،4،)3،سابفاالكنعانيةالمناطقإليهضشاالذى)1(يوسفسا

وجاد)11(بنيامينوأخيزا01(9،)8،الشمالوأسباط7()6،نهرالأردنوراءمافى

-7:57،)4:الأولبالملوكوردلماوطبفا.الأردننهرمنالآخرالجانبعلىقبالتها

القصرمجتاجهاالتىالمؤنكافةشهرئاتقدمعشرالاثنىالأقاليممنكلكانت9(

وكان.الأحمالودوابللجيادوالعلف(الملكخدمةفىالعاملينبذلك)ويقصد

الذىناثانبنعزرياهوهوالوكلهءعلىسلطةلهمسؤوللسيطرةيخضع!طهالنسق

النهرينبينوثائقوتضمه(.4:الأول)الملوكسليمانوزراءبمجلسعضؤا؟ن

)1/391(هيرودوتوبشير،الحديثةالبابليةالحقبةفىمماثلتنظيموجودعلىشواهد

لمدة؟الأقاليمبينيقسمكانقورشعهدفىبالمؤنوالجيشالبلاطإمدادأنإلى

لثرائها.نظزابابلعلىأشهرأربعةفرضمعالسنةفىشهر

دوروكانالعواثد.جمعضمانالإسرائيلىالنسقفىبهالمعترفاطدفو؟ن

الإداريةالحقسيماتتمثلالتىنواحيهمعلىولاةفهمذلكمنأكبربالطبعالو*ء
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الشرقممالكفىللإداريينالأساسيةالمهمةأننتذكرأنعليناولكنللمصلكة.

جبايةفىتتمثلالنظامحفظعنالنظروبصرفالسواءعلىوحديثهاقديمها

ومن.قبافل.بأسماءتوصفطالمقاطعاتمنستاأنوسيلاحظوالعشورا!رائب

قبله،قائمةكانتالتىالإداريةالوحداتصكلىالقضاءإلىيسعلمسليمانأنالواضح

فتحالتىالكنعانيةالمناطقدمجإلىاضطرولكنهاستطاعتهقدرعليهاأقيبل

منقدزايضنأنعليهكانكمامغا.تجميعهاأوالقديمةالقتليةالأقاليمفىداود

لمدةالدولةباحتياجاتالإمدادفىبينهافيماالدورلتداولنظزاالمناطقبينالمساواة

وهناكعملتايطبقالنظامهذاكانكيفنعرفلاأنناوالحقيقةمرة.كلفىشهر

تقدملمامساويةإمداداتتقديمعلىمثلأكبنيامينصغيرةمنطقةقدرةفىشك

كلها.-إفرايم

المفسرينبعضوفوجن.القائمةهذهفىيهوذاإدراجعدمالمستغربمنولايزال

!فضئا،يهوذادبهررردذلكومعيهوذا.لإدراجالنصتعديلإلىمضطرونبأنهم

ماتولفظاب؟9)4:الأولللملوكطبقامستقلواليلهاكانالتىا"الأرض

يرددبهرهاأنإلا(.للإمبراطوريةالمركزىالإقليمتعنىأيقعاالأشوريةفىالأرض،1

ولا.النظامهذافىتدمجلمفيهوذاإذن؟عشرةالاثنتىالمقاطعاتقائمةانتهاءبعد

لابدولكنالضراثب،أنواعكافةمنمعفاةكانتأنهااستنتاجإلىالتسرعينبى

وصفعدمفىالسببولعلبها.خاصةإدارةالاكانبأنهاالاعترافمنالأقلعلى

أقالملديهتكنلمإذتعديلهاعلىسليمانإقدامعدمفىيكمنيهوذاتنظيمات

الطبيعةيؤكدالمعاملةفىالاختلافهذاأنإلا.المنطقةهذهإلىيضمهاجديدة

.سليمانلئلكالمزدوجة
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الممالكعلىالجزيةإلىوالتلميح.الخارجيةممتل!تهسليمانأداركيفنعلمولا

(اب015:الأول)الملوك"الأرض"ولاةعلى؟نماوإلىا(5:الأول)الملوكالتابعة

بأيةيمدنالاالأحوالكلفىوهو،النصإلىإمضافةتفسيراتفىيرديدفعواأن

أبوهأوجدالتىالتنظيماتعلىاستطاعتهقدريبتىأنسليمانعلىوكان.تفصيلات

3(.14-ه11:ا؟.ا-34:الأول)الملوكعليهاالحفاظفىأفلحالتىالمناطقفى

ي!موذاأقاليم3.

العلمبعضلديناولكنسليمانعهدفىيهوذابتنظيماتلناعلمألالتونادبهرنا

التى!45-47الفقراتباستثناء31-63)15:يشوعفنى.الانفصالبعدبالوضع

عشرةإحدىتش!كانتالتىيهوذاببلداتقائمةتطالعنا(،لاحقةإضافات

جغرافية.مسمياتذاتمجموعة

وتمعمثرة،ثانيةمجموعةتمثل31-38(18:)يشوعبنيامينببلداتقائمةوثمة

إقليمفىالبلداتأسماءتقديمبغرضالسابقةالقائمةعنالقائمةهذهفصل

قبلماإلىترجعلوثيقةوفقاالأخرىالأسباطكحدودحدودهتوصفالذىبنيامين

مجموعاتالقائمةهذهإلىنضمأنعلينا؟نإذاماالمؤكدمنوليس.المملكةعصر

التى41-46(91:)يشوعدانبنىوبلدات3-8أ:9)يشوعشمعونسبطبلدات

لاثنىصورةلديناتصبحوبذلك.مركبأصلذات!والتىعرضماهناأضيفت

ومن،الإداريةالمراكزإلىإشارةثمةوليس!ها.يهوذامملكةتشملإقليئاعشر

الجغرافىالموقععلىدليلأفضليعطىماأوأهمهايبدومااخترناالمذكورةالبلدات

للمنطقة.

النقب:فى-

337



31-33(.ا:5)يشوعسبعبز\.

السهل:فى-

33-36(.15:)يشوععزيقة3.

37-41(.ا:5)يشوملخيش3.

43-44(.ا:5)يشوعمرلشة،.

الجبل:فى-

(.8،-اه:15)يشومببير.ه

53-54(.ا:5)يشوعحبرون6.

(.55-لأها:5)يشوعمعون7.

أ(.58-1595:)يشوعصوربيت8.

العبرى(.فىمفقوديونافى؟ب95ا:5)يشوعلحمبيت9.

06(.ا:5)يشوعيعايلمقريات.ا.

35-38(.18:يشوعمن)تؤخذجبعونا.ا

البرية:فى-

61-63(.ا:5)يشوعجدىعير3.ا

تصميمهوتمعشرةالاثنتىسليمانلمقاطعاتمشابهتنظيمعنالجدولهذاينم

ومراكزالولاةنتذكرقدالصددهذاوفى.بالطبعالمحرائبجبايةلضمانكسابقه

تنظيمهناككانوربما13(.17،3:الثاقالأيام)أخباريهوشافاطأنشأالتىالجباية

)4:الأولالملوكفىوردوكمابه،لناعلملاولكنوسليمانداودعهدىفىمشابه

نظيرهعنيختلفهنا)اللفظواحدواليبيديهوذاأى"الأرض"،إدارةكانتب(91
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أخبارالأيامفىالواردنفسهوهواللفظسليمانو*ءإلىالإشارةفىالمستعمل

يعوديشوعبسفرالواردةالقوائممناستنبطناالذىفالتنظيمأىعلى3(.17:الثافى

جنوئااسرانيلمقاط!عاتأقصىمنجؤأتضمف!الانفصال.لحقبةتالةخفبةألى

رأىوهناك.القائمةتاريغتأخرمدىتحديديستحيلولكن.سليمانعهدفى

هناكأنإلايوشياعهدفىالمملكةحالةتمثلالقوائمهذهأنإلىيذهبموثوق

فىيهوشافاروعهدإلىأىأقدمتارلغإلىبهاتعودمؤخزاظهرتسندهاطاآراء

سفرفىإدراجهاقبلإماتنقيحهاتمفالوثيقة،الحسميصعبوهنا.التاسعالقرن

يهوذا.لمملك!إدارىلضقسيمبمخططتمذناأنهاويكفينا.حينهفىأويشوع

إلدصرائيلصملكةمقاطعات.س!

نفسهالضهجتطبيقإلىونميل.إسرائيلبمملكةيتصلفيمامماثللثىءلديناليس

القواثمهذهأنإلا،الشمالبأسباطوالخاصةيشوعبسفرالواردةالبلداتقوائمعلى

بلداتبأسماءوتكتظمبهمةبصورةالقتليةالحدودترشمنقاطمنخليط

الشماليةالمملكةأننفترضأنسوىيسعناولا.أخرىتوراتيةقوائممنمستعارة

وثمةأراضيها.علىبسيطرتهااحتفظتطالماسليمانمقاطعاتنظامعلىأبقت

هناوقسىالمقاطعاترؤساءإلىا-.3(4)03:الأولالملوكفىعابرةإشارات

"مرزبانيات"إلىالإشارةفىإستيرسفرفىيردالذىنفسهاللفظأى"فدينوث"

الفارسية.الإمبراطورية)ولايات(

الملكيةالممتل!تعنالحديثضمنإليهاالإشارةسبقتالتىالسامريةوالشقف

الجغرافيةالمسمياتفمن.المملكةمنالوسطىالمنطقةعنالتفاصيلببعضتمدنا

شكم،،حالقكأبيعذرقرى،عدةمنهاكلتضممقاطعاتكأسماءيبدوما
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سفرفىوردتالأخيرةباستثناءالمقاطعاتوهذهسوريق.،خجلةنوعة،شميداع،

قدأخرىغديدةمسمياتوضمنمنمئىعشائرباعتبارها3-3()17:يشوع

العاصمةترسةعكلىمؤكدةبصورةذلكويصدق.إداريةتقسيماتعلىتنطبق

افامنالقرنحتىبأهميتهااحتفظتأنهاالفزحتلحفائرأثبتتحيثالقديمة

أبتىالذىوحدهفالحظ،بالطبعكاملةصورةلناتقدملاالشقفوهذهالميلاد.قبل

هذهف!.الملكيةالمصتل!تإدارةإلىتشيركلهاأنهاويبدووحفظها،عليها

ن!نتالشقف.هذهعلىالعثور.بهاتمالتىالسامرةعلىتعتمدكانتالمقاطعات

بقدراالعضوذهبآن.فىالأقالملأحدالإدارىوالمركزالمملكةعاصصةالسامرة

منليوآحازبقيتالتىالأراض!كافةتش!المقاطعاتهذهأنإلىالتأكيدمن

يهوذا.وأهلالآراميينضكاراتبعدإسرائيل

المحليةالإدارة50

منوفرةبخاصةحامورابىبعصرمنهايتعلقوماالنهرينبينوثائقتقدم

ومساعديهم؟لولاتهاالعديدةالمهاموعنللأقاليمالداخليةالإدارةعنالمعلومات

.الندرةفشديدإسائيلعنبتىماأما

وكانرثيسمنهمال!كانوالسامرةأورشليمالعاصتينأنمصادفةعلمنا

(.البلدةعلى)الذىعير"هاغلأيثر9أو(البلدة)رئيسعير(ها"شرلقبمجمل

وأشعياء03()11:الثافىالملوكأسفارفىكماالعاصمةلوصفكافي"بلدة(ولفظ

منالأمرتلتىهومنالسامرةرئيسعمونف!ن33(.)7:وحزقيال6()66:

أحددبهروورد36(.33:الأول)الملوكالسجنفىيملةبنميخاالبىبإلقاءأخاب

ياهوعهدفىوالشيوخالقصرمديرمعجنبإلىجنتااسمهدونالسامرةرؤساء
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تشوغتاب9بتعرفبوابةبأورشليمكانيوشياعهدوفى(.ه01:الثاق)الملوك

معسياهوكانيسميخلفائهأحدأنولو8(33:الثاق)الملوكانتديتيما"زئي!ي!

كاتبمعدبهرهيردحيث8()34:الثاقالأيامبأخباروردكماأنذاكالبل!دةرئيس

بفزةذلكوقبل.الملكيعينهمهتاموظقا؟نأنهالواضحومن.والمسجلالملك

رؤساءأحددبهريردشكيمفىالمملكةلإنشاءالفاشلةالمحاولاتوإبانطويلة

لديناوليس38(.9:)القضاةأبيمالكقبلمنمعيتاو؟ن03(9:)القضاةااللدة

إلىإشارةثمةتكؤنقدالعاصتين.غيربلداتفىمماثلمنصبوجوديثبتدليل

والشيوخالق!رمديرومعهالسامرةرئيسيرد(ه)01:الثاقالملوكفنى؟النقيض

تكتبلانابوتلقتلتدبرإيزابلعندماولكنياهومنإلهمموجهةرسالةعلى

كانأنهمعالقصةفىللبلدةرئيسلأىدبهزانجدولايزرعيل،وأعيانللشيوخإلا

)الملوكالملكقبلمنمعيتامسؤولآباعتبارهذللثفىرئيسدورلهيكونأنينبنى

)زبللبلدةرئيسهناككانوبابلأشورفىأنالمعروفومنا(.8-ا31:الأول

فىكهذهمناصبعلىشواهدوهناك،الصغيرةالبلداتفى)خزانو(وغضدألى(

ألى"("خزنأو)"حزانؤالصدةأنفيبدوأوجاريتفىأما.الفراتعلىقرىممألك

النبالةنالوامنعداجميغاالس!نعلىالسلطةلهكانتحيثالعاصمةمحافظ؟ن

.المقدسالكتابفىالواردعير(ها)شرلمنصبموافيمثالأقربوهذا.الملكمن

وكانوا)زقينيم(.للشيوخئترككانتالمحليةالشؤونأنيبدوالعاصشينوخارج

)91التثنيةتشريعاتبمقتضىالأمرأولىوهم.البلدىالمجلسيشبهمايشكلون

رسائلداوديرسلشاولعهدأواخروفى5-.ا(.3:وه13-31و18:33-131-9،و31:

إيزابلوكتبت36-31(.03:الأول)صوئيليهوذابلداتمختلفلشيوخوهدايا
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السامرةشيوخإلىرسائلياهوكتب8(31:الأول)الملوكيزرعيللشيوخرسائل

وأورشليميهوذاشيوخيوشياودعا5(.1،.ا:الثافى)ا.نهـوكالملكيينوالمسؤولين

منوبدةاالنهرينبينوفىا(.33:الثافى)الملوكالشريعةتلاوةلسماعللاجتماع

لأسرةالملكيةالمراسلاتوحتىالميلادقبلعشرالثاهنالقرنفىمرىسجلات

عنومدافعينللشعبنواتاالشيوخيبدوالميلادقبلالثامنالقرنفىسرجون

أنفيبدوالحثيةالإمبراطوريةفىأما.إداريةوظاثفأيةدونولكنمصالحه

المنازعاتبحلأيضايضطلعكانالذىالشيوخلمجلسثتبرككانتالبلديةالشؤون

للشيوخمجالسالفينيقيةللبلداتكانتكما.الحاميةقائدمعبالتعاونالمحلية

حزقيالوانظرالتوراتيةغيرالوثائقخلالمنوصورببلوسفىوجودهاوتأكد

تنظيمواصلواالمملكة!رفنىهمماثلدورللشيوخكانإسراثيلوفى9(.)37:

بعدباقينوظلوا.والقرىالبلداتفىالحنذلكمنذاندمجتحيثالعشائرحياة

او14:ا8:)حزقيالالسبىإبانأخرىمرةفنجدهمالملبهية،المؤسساتانهيار

،1(.01،8:)عزراالعودةوبعد3(3،1:،ؤ
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التاسعالفصمل

العامةوالأشغالىالمالى

الدولةوعوائدالمعيةالعوائد(.

لبمبأنهأولآالإقراروينبى.القليلإلاالدولةمواردأوالمالىالنظامعننعرفلا

قوتهمظهرالحاكمثراءف!ن.المملكةوعوائدالملكعوائدبننتفرقةثمةتكن

و175:36:الثافىالأياموأخبار33.ا:الأولالملوك)انظرمجكمالتىالمملكةوقوة

القوىوالدفاعوالجيشالإدارىالجهاز)علىباففقاتيتكفلالملكوكان8(.

العوائد.كافةعلىمطلقةسلطةنفسهالوقتفىلهكانتولكن(العامةوالأشغال

الأولالملوك)انظرنظرتاإلاوالدينيةالقوميةالخزانتننبننتفرقةهناكتكنولم

91(6:يشوع)انظرالعدومنأخذتغناثمالمقدسفىالملكيودعفقد36(.،ا:

والملوك15ا:وه751:الأولوالملوك811:الثافى)صموثيلالشخصيةوهداياه

انسيقدمهاالتىالقدماتمسؤوليةيتولونأيقماعمالهوكان91(ا:3الثاق

كلمنيسحبأنلهكانولكن3-4(؟و33:بعدهاوما1301:الثافى)الملوكقربائا

1581:الأول)الملوكالعاجلةبالاحتياجاتللوفاءوالقصرالمعبدخزانتىمن

4(.9:القضاةوانظر15و8:18و1391:16:الثاقوالملوك

مشروعاتهوأرباحالملكيةالأملاكعوائدعلىكاملةسيطرةللملكو؟نت

القوافلتجارمنتحضلالتىالعبورورسومالوارداتوضرائبوالصناعيةالتجارية
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فىكبيزاالأخيرالموردوكان.التابعةالدويلاتمنوالجزية15(01:الأول)الملوك

أنهإلاا(5:الأول)الملوكسليمانعهدوفى6(8،3:الثاق)صموثيلداوبعهد

قيدمنيتحررأنقبلموآبملكميشعف!ن.الخارجيةالممتل!تبضياعتقلص

ألف)يئة.فلكيةبأرقام4()3:افاقالملوكيقدرهاعينيةجزيةيدفعإسرائيل

نأ11()17:الحافىالأيامأخبارفىووردبضويقا(.كئ!يىآلفؤيئةخزوفي

ألافسبغةلهقدمواالعربانوأنليهوشافاروجزيةيدفعون؟نواالفلسطينينن

جزيةيدفعونالعمونيونو؟ن"الماجمزوسرمنومثلهمالكباشمنوسبعمئة

!!8أ.)36:الثافىالأيانمبأخباروردكمالعزيا

الالدمتننائية-او"الطوعية"الثبرعات30

الأرضملوكإنويقال.الأجنبيةالسفاراتهداياهناككانتذلكجانبإلى

.ا:الأول)الملوكبهداياهيأقكانمنهم*وإنسليمانلقاءيتمنونكانواجميغا

01(.01،3:الأول)الملوكسخاةسبأملكةفاقمنمنهميكنلمولكن34-35(

:8اباق)صوئيلوالخاسوالفضةالذهبمنأنيةلداودحماةملكأرسلوقبلها

الا1(930:أشعياء-0313:الثاق)الملوكلحزقياهديةبلادانمرودخوأرسل01(

بسخاءيردهاأن)سراثيلملكعلكانإذرمجية،تكنلمالمجاملاتهذهأن

المثرق.ملوكبينسائدةكانتطدةالحقيقةفىو!13(..ا:ايلأول)الملوكيماثلها

نأابرويدخلمنكلسكلىكانالقالهدابامنأوضحرتجامجققالحاكمو؟ن

بضطمةإلامعهيأتلمشاوليدىبننبالمثوللداودالسماحتمفعندما.يقدم

ملكإلىسيد.قبلمنتعمانأويخدحننأما03(16:الأول)صوئيلمتواضعة

الملكتتويجوبمناسبة(.ه5:افاق)الملوكبالأمراءيليقمماهديتهف!نتإسرائيل
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يمينلهمجلفونحينللملكالهدايايقدمواأنالملكعمالعلىتحتمالعادة؟نت

قليلفىالطوعيةالضبرعاتهذهيشبهمادبهروورد37(..ا:الأول)صموئيلالولاء

أوجاريت.وثائقفىأوكثير

مثلأمنحيمففرض.استثنائيةضريبةبفرضيأمرالملكالخطركانأوقاتوفى

بغرضللرأسشاقلخسينبمعدلجميغاإسرائيلأعيانعلىالفضةمنوزنةألف

المئةيوياقيموجمع91-.3(.ا:5افافى)الملوكافالثبيلصرتجلاثعطفكسب

طريقعنمصرفرعونفرضالتىالذهبمنوزناتوالعشرالفضةمنوزنة

3(.33-ه33:الثاق)الملوكغناهبقدركليهوذاشعبصكلىضريبةفرض

العلثمور30

إسرائيلأهليكنلمالعارضةالضبرعاتهذهباستثناءأنهإلىالشروحبعضذهبت

فمقاطعاتعدة.حقائقتدحضهأمرذلكأنإلا،منتظمةلمحراثبخاضعين

صكلىقاصزاتحصيلهايكنلمعينيةعوائدلجبايةنظاموجودعنتنمسليمان

أتت!هايهوذاإن(ه)17:الثاقالأيامأخباريقولوعندما،الملكيةالأملاك

جزيةتشبهسنويةضريبةكانتاطداياهذهأنيستشفليهوشافاطبالهدايا

بأنه!رفىالأرضنظامصا13-36()47:اقكوينأنومع.التابعةالدويلات

العوائددفعليسال!تبدهشةيثيرمافإنليوسفأصلهويعزوغريبشىء

أرضعبيدالمصريينكلوأنالمعابدأرضعداكلهاالأرضامتلاكهبل،لفرعون

إسراثيل.فىسائذاكانالذىالخاصةاليلكيةنظامنقيضعلىللتاج

الحقولعلىالغ!ثربفرضسيقومالملكبأن17(15،)8:الأولصموئيلويتنبأ

نصوصفىثبتكماالمجاورةالممالكفىسارتاالنظامهذاوكان.والقطعانوالكروم
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وهذالصاله،العائدهذايتركأنللملكأنعلىالمقدسالكتابوينص.أوجاريت

عاموسسفزفىذلكإلىتلميحهناككانوربماأيضا،أوجاريتنصوصفىمثبت

منالجزيةبانتزاعفقيزارجلألقهرهمالسلطةرجالالنبىيولغحيث11()5:

محصوله.

حقيشبهفيما(ا7:)عاموسالملكحقمنكانتللأرضحصدةأولأنويبدو

إعفاءيمكنكانوإسرائيلأوجاريتمنكلفنى.أوجاريتلحاكمكانالذىالمرس

17:الأول)صموئيلالملكمنبعطفوالشخرةالعشورمنأسرتهأرالأفرادأحد

.)35

الذىالعائدحزقيالمجددالملكيةالحقبةإلىترجعالتىالمؤسسةهذهغرارعلى

13-16(45:)حزقيالوماشيةوزيتوشعيرقمحمن!طهالأرضشعببهيدين

لمثلووففاذلكمقابلوفىممتل!ت؟منلهئبتىماإلىبالإضافةإسرائيللحاكم

القرابينكافةمسؤوليةالحاكميتولىحزقياليتصورهاكماالدينيةالسلطة

17(.45:)حزقيالالعامةواققدمات

منالعودةبعدفعلتاالدينيةالحكومةتأسستعندمانهائيةمرحلةبلوغوتم

الأرضمحصولوباكورةللهي!سنوتاشاقلثلثبدفعالشعبفتعهدالسبى؟

وتم33-.4(.01:)نحمياالحطبمنالتقدماتوبعضالأرضوعشروالماشية

او44:13-13،7:)نحمياوتوزيعهاوتخزينهأالعوائدهذهيحمعافقاةتكليف

الخاصةالكهنوتيةللشراختطبيقبأنهاالإجرامىاتهذهتأويليمكنوبالطبع013(.

هذاأنشكفلاالأح!مهذهتاريخكانأتاولكن،ووزرائهللمقدسالمقرربالغشر

بقاياها.أوجماثلةمدنيةلمؤسسةالموازىيعدالدينىالتشريع
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الل!حخرة40

الأدفىالنهرينبينفىعليهاشواهدوهناك.القديمالشرقفىشائعةالسخرة؟نت

الأشوريةالتمثريعاتوتقف!المتأخرالبابلىالعصروحتىالعصورأقدممنذ

بذكرىإسرائيلبنوواحتفظ.للملكالسخرةمنبفترةالمجرمينبعضبمعاقبة

4-91:وها-14اا:)الخروجمصرفىأسلافهمعلىفرضتالتىالمهامعنأليمة

وردكما.فرعونساثررصكايامنأقلي!شلمنصيبهمأنولو6(36:التثنيةوانظر

بها.إسرائيلبنىاستقرارقبلوفلسطينالشاموثائقفىالسخرةدبهر

التىالمساوئإحدىوكانت؟المملكةإنشاءبعدإلاتنظيمهايتملمإسرائيلوفى

)صموثيلالعمونيينعلىداودوفرضهاا-17(.136،)8:الأولصموئيلبهاتنبأ

الحرفى.بمعناهاالعبوديةدركإلىتدنواأنهممعناهذلكيكنلمما31(13:افافى

318:)أشعياءالعقوبةبهذهعليهمجكمالحياةلهكتبتإذاالمهزومالعدووكان

افاق)صموئيلللجزيةوزيرلهكانداودإنيقالعهدهأواخروفىا(.ا:والمرافى

مكتملأيظهرلاالتشريعفهذاأىعلى.مؤكدةليستالعبارةهذهأنإلا34(03:

وحصنوالقصرالهي!أنجزكبناءالتىالكبرىفالمنشآت؟سليمانعهدفىإلا

الأيدىمنحشوداتطلبتا-91(95:الأول)الملوكالعسكريةوالبلداتأورشليم

أسطولفىبهميستعينو؟نبالطبعإمرتهتحتدولةعبيدلسليمانو؟ن.العاملة

فىأيضابهمالاستعانةتمتوربماجابزبعصيونمصنعهوفىالأحمرالبحر

03-)9:الأولالملوكنصمنويستشف.عهدهفىشيدتالتىالكبرىالمنشآت

بنىوأنالإبادةمننجواالذ-شالكنعانييننسلمنكانوافيهاعملوامنكلأن33(

فىتطالعنالاالمعلومةهذهأنإلاوالضبارو؟بالجنودإلاالملكيمدوالمإسرائيل
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المملكة.!رأواخرمنرأتاويعكسالتثنيةبأسلوبمدونفالنص؟قديمةوثيقة

7-9(و16:8-317؟افافىالأيام)أخبارالأيامأخبارفىنفسهالرأىهذاويتكرر

بالأغرابإلاالإنشائيةالأعمالهذهفىالاستعانةتتملمأنهصراحةيردحيث

المقيمين.

فجمعدورلهمكانإسرائيلبنىأنتقريرفىصراحةتقللاالأقدموالنصوص

فجمع37(،5:الأول)الملوكإشزائيل("خيجمن)ماس(للسخرةالعمالسليمان

فطعهالذىالخشبلشحنلبنانإلىمنهمألافعشرةأرسلعاملألفثلاثإن

سبعونعنده؟نإنهيقالكما37-38(.5،03،33:الأول)الملوكصورملكعمال

ونجاريهحيرامبنالىمعأورشليمفىحخارمسخرشألفوثمانونخمالألف

الذين38(11:الأول)الملوك(يوسفبيت"عمالو؟نا-18(.55:الأول)الملوك

بنىكاهلصكلىألتىالذىالعبءهذاوكان.إسرائيلبنىمنيربعاميرأسهمكان

واعئبربعدها(وما36ا:االأول)الملوكالثورةإلىيربعامدفعالذىهوإسرائيل

4-16(.13:الأول)الملوكسليمانوفاةبعدالسياسىللانفصالالأولالسبب

38(و33:11و503:9:الأول)الملوكورؤساءمشرفونعليهمالسخرةعصالكان

وزراءومنفينيقتايبدوماعلىوكانعبدابنأدورامالسخرةرثيسبأمريأتمرون

حمقا-رحبعامأرسلهالذىهذاأدورامو؟ن38(.:وه6،:الأول)الملوكسليمان

بالحجارةرتجاقتلواالذىوهو،إسرائيلبنىمتمردىلقمع-لاستفزازهأومنه

18(.13:الأول)الملوك

أنويبدو،السخرةلعماكأخررئيسلأىدبهرأىاللاحقالتاريغفىوليس

إسرائيلملوككانأنلابدولكن.سليمانعهدبعدثابتةمؤسسةتعدلمالسخرة
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إالهم؟المنسوبةالتشييدمشروعاتلإنجازلآخرحإثمنإليهايلجأونويهوذا

لضحصينيهوذافىرجلكلدطالذىعهدأسافىذلكعلىصرمجةشواهدفهناك

السخرةهذهيعتبر؟نالعامالشعورأنإلا33(.ا:5الأول)الملوكوالمصفاةجبع

الناسسخرإذللعدالةمراعاةدونقصرهلتشييدهيوياقيمإرمياءفيدينغصتا،

وأخبارالملوكأسفاركتابإحجاميفسروهذا13(.33:)إرمياءأجردونللعمل

عهدوفى.إسرائيلبنىمنسخرةبعمالسليمانباستعانةالاعترافعنالأيام

بالإشارةال!تبلكتنى؟المتطوعينمنفرقبأيدىأورشليمأسواربناءأعيدنحميا

5(.3:)نجمياذلكفىالمشاركةتقوعزعماءرفضإذ
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العاشرالفصل

والعدالةالشريعة

التلثمريعات؟.

بصدديتخذخكمأوعقيدةأوتعاليمالأولالمقامفىتعنى)توراه(المثريعةإن

البشرعلاقاتتحكمالتىالأح!ممجمليعنى.عامةبصورةواللفظبعينها.حالة

الكتابمنالأولىالخمسةالأسفارعلىعلئااللفظأصبحثم.بينهموفيمابالرب

كانالتىوالسبللشعبهالربلتعالماستمرازاالخمسةموسىأسفارأىالمقدس

العهدتشريعاتوكل.والدينيةوالاجتماعيةالأخلاقيةحياتهفىيلتزمأنشعبهعلى

الخمسة.موسىأسفارفىالقديم

الأخلاقيةالأح!مأىالهوهالعمثر!الكلماتداوتضمالعشر:الوصايا)أ(

6-31(5:والتثنية3-0317:)الخروجمرتينووردت.والدينللأخلاقالأساسية

يمكنأقصربداثيةصيغةعنناشئانافصينأنإلا،المهمةالفوارقببعض

موسى.لعصرإرجاعها

نأيمكنوضعيةمجموعةو!33(33-03:33:)الخروجالعهدتشريعات)ب(

"فرائض!أوأح!مأ9مجمع16(ا-31:33:)الخروجمركزتاقستابهانميز

والفلاحين.الرعاةمنلجماعةقشريعوهووالجنافى،المدفىالتمثريم)مشباطيم(

التىالعشر؟لوصاياسيناءبعهديربطها3-8(34:الخروج)انظرالحالىوالسياق
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تنطبقلاوالدياروالكروموالحقولوالماشيةبالعبيدالخاصةالتعالمأنإلاتسبقه

ا-5)37:الضثنيةبلعناتواضحةصلاتالتشريعوطذافعلأ.استقرمجتمععلىإلا

)أوعيبالجبلفوقإعلانهاينبىكانالتى36(37:)التثنية"الشريعة9و36(

نفذهالموسوىالأمروهذا11-14(.37:)التثنيةكنعانأرضدخولبعد3(جريزيم

بشريعةتذكرالافتتاحيةوكلماته03-35(،)8:يشوعبسفروردماحسبيشوع

منالفقرةهذهأنإلا3(.34-ه03:)الخروجالعهدشريعةبهايستهلالتىالمذبح

حيثفى.شكيمالاجتماعمعتواؤمهاقدرالحالىسياقهامعتتواءملا8يشوع

35-34:)يشوعال!ثريعة"سفر9فىمدونة)مشباط(فريضةالشعبيشوعأعطى

المثريعة!وصلتناالتىبالصيغةالعهد"إشريعةبأنللجزمسبيلولا36(.

الداخليةالشواهدإنالقوليمكنولكن،شكيمفىيشوعأعلنهاالتىالفعلية

وقبلبكنعانالاستقرارأيامبأواثلالشريعةهذهتأريغحولتتفقالتراثوشواهد

القبائل.اتحادشريعةف!.الدولةتأسيس

بينتجمعأخرىفرائضمجموعةمنهاالتشريىالجزءفىتش!و!:التثنية)-(

تعالمبعضهاويكررشتى.بطرقنشأتربماتشريعاتمنقصيرةمجموعاتبضع

وبعضوبالعبيد،بالمقدسالحاصةالآخركالتشريعاتبعضهاويعدطاالعهدشريعة

القديمةالشراخمحللتحلوضعتالمثراخهذهأنويبدومضات.منهاثالث

الجوهرفىتغييرعنتنمكماالاعتبازفىالعاموالدينىالاجتماساقطورلأخذ

الأساسفىو!أح!مها.علىتغلبالتىالوعظوبنبرةالوجدانعلىبتركيزها

بعدها(.وما338:الثاق)الملوكيوشيا!رفىالهي!فىاكئشفتالتىإالشريعة"

ولكنالشماليةالمملك!فىالأقلصكلىمنهاجزءفىنشأتقديمةعناصروتضم
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فىالمقبولةالفرضياتومنيوشيا.عصرقبلوإتمامهاجمعهاتاريغتحديديصعب

حزقيا.عهدفىجمعهاوتمالسامرةسقوروبعديهوذاإلىبهاجىءأنهاالصددهذا

منعدذاوتضم،موضوعةأيضاو!17-36()اللاويينالقداسةشريعة)ء(

وتنم!بالقرابينخاصةبأح!مكالتثنيةتبدأوحدةعلىتنطوىولكنهاالثنائيات

وبتذكيرهاوالكهانةبالطقوسالشديدبانشغالهاعنهاوتختلفواللعناتبالبركات

المملكة،عصنرأواخرفىسادتالتىالعاداتتمثلوقد.وشعبهيهوهبقدسيةالدائم

عليهاأدخلتوربماال!ى.إبانجمعهاوتمالتثنبةبيئةعنتختلفبيئةفىونشأت

.بعدهأوالخمسةموسىأسفارإلىضهاقبلالإضافاتبعض

منأخرىمجموطتمناللاوينسفربقيةتتألف.الكهنوتيةالشرائع)!(

)اللاويينالكهنةتنصيبوطقوسا-7()اللاوفيبالقرابينالخاصةالتشريعات

المتناثرةالتشريعيةافصوصإالهاتضاف11-16()اللاوفيالطهارةموأح!8-.ا(

هذهمجملويش!الصحراء.حقبةبأحداثوترتبطوالعددالخروجسفر!فى

النقادعليهيطلقماالقداسةشريعةومعهاتضنتهاالتىوالقصصايأح!م

أخربعضجانبإلىالقدمفىالموغلةالأح!مبعضوتضم(.الكهنوتيةالشريعةا

بعداليهوديةالجماعةفىإلاالنهائيةصورتهاقصوغهايتمولمبكثيؤأحدث

السى.منعودتها

إسرائيلبنىتشريعاتاصطناعيةمدىلإيضاحالمختصر؟فيالضعريفهذا

الدينيةبالحياةالأكبرارتباطهاومدىوالتوقيتالحلفيةحيثمنتباينهاومدى

فىنمث!مأنقبلولكنإليها،للعودةسنضطرنقاطوهذه.المدنيةبالحياةمنها

القديم.الشرقشعوبسائربتمثريعاتالتشريعهذامجملنقارنأنعليناتناولها

343

http://al-maktabeh.com



القديمةالعصورفىاللن!رقلنمرائع3.

فماتترفيلمودعاوىكتاباتمنفيهاب!مابكلمصرأنالمشهودةالحقاثقمن

هناكوليس(؟إداريةوثيقةعنيزيدلاجبحويىم)مرسومالتشريعاتفىسفزا

بضعباستثناءالتشريعاتبسنمصرملوكمنأىاهتماميثبتسجلأى

باستطاعتناوليسمتأخرةحقبةفى)1/49(الصقلديودورسبجمعهاقامتشريعات

الوحيدالتمثريعأصدرالذىداريوشوهوالأجانبالغزاةأحدوكانإليها.الرجح

ن؟لأنهامكتوبةلتشريعاتحاجةتجدلممصرأنويبدو!رى.نصفىالمسجلي

ولم.القانون!طشهوكانتالأرضعلىإلهوهورعابنالفرعونهوحىقانونلها

إقغت(المعنىهذاإلىالألفاظوأقرب.القانونبمعنىلفظالمصريةاللغةفىيكن

يصدرونالقضاةو؟ن.لفرعونإلهيةوهوصفةوالعدلالحقمفهوىيشملالذى

وأالمكتوبةللأعرافوتطبيفاعدل"هوالذى)الحقهذالمبادئوفقاأح!مهم

الحاكم.لتوجيهاتتنفيذا

وأالملوكأحدمنلمبادرةتنسبعدةتشريعيةمجموعاتمنهافبقيتبابلأما

0503حوالىإلىأورأوناموأورتشريعويرجع.القدمفىموغلةو!باسمهوضعت

أعلنهإشنونامدينةوتشريعق.م؟0185حوالىإلىعشتارلييتوتشريعالميلاد،قبل

وأخيزاعشتازليبتسبقوربماطويلةبفترةحامورابىسبقالمجهولننالملوكأحد

اكئشفماوأكملأول0701سنةحوالىفىصدرالذىالبابلىحامورابىت!ثريعكان

ليستأى4نعرفالذىالحديثبالمعنى"قوانين"ليستهذهوكل.تشريعاتمن

لاأنناويلاحظ.يصدرونالتىالأح!مفىالقضاةإليهايحتكمقوانينمجموعات

هبمقتضىأو،للقانون"تطبيقاقبيلمنعباراتالنهرينبيننصوصفىنطالم
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مجكمفالملك.عامةبصفةداقانون"بمعنىلفظأىهناكليسبلكذاإ.قانون

للعرفتبغا)كيتو(!"الحقأو)جمشارو("للعدالة!وفقاالأح!ميصدرونوالقضاة

بينفىأمامصزفىعنهيختلفالأمريكنلمثممن.مماثلةدعاوىفىالجارى

وتمالظروفبعضظلفىالقضافىأوالتشريىالتراثهذاجمعفتمالنهرين

هذهثإنذلكومع.القضاةلصالحكونهمنأكثرالشعبلمصلحةتدوينه

فىالصادرةالأح!متبا-شفىالحالهوكماملنرمةنصوضاتكنلمالتشريعات

.معاصرةقضائيةلقوانينوفقامتماثلةدعاوى

تستندوالتىق.م0101سنةحوالىفىجمعهاتمالتىالأشوريةالتشريعاتومجموعة

لاأنهإلاق!ضافىأوتشريىككتابطويلةمدةمنذبهااعمرفأقدممادةإلى

منكانإوربماللدولة!العامالقانونتطبيقإلىيسىولابعينهامجالاتإلايغطى

القضاةبهأنسيستعينجمعهمنالهدفلوكانحتىولكنخاص،قاص!عمل

عائا.رسمتاقانوتالامرجعمجردسيصبحكانفإنهرسمية2سلطةبمقتضى

قبلعشرالثالثالقرنإلىترجعربمانسخفىمحفوظةالحثيةوالتشريعات

تضعماغاتجاو!ق.م.0501سنةحوالىفىيبدوماعلىخمعتولكنهاالميلاد

اقغييرطدةقويتمثلمض!(،فيمافعلهتمو)ما(فعلهينبىامابينتناقضا

مجموعةتش!ولا.أقدمعرفىتشريعإلىتستندف!ثممن.العقوبةخفض

تخصمعظمهافىف!ترابالا.أقلالأشوريةالتشريعاتمنمجموعةبلتشريعات

بأح!مفيهاالفصليتمالعاديةالدعاوىبأنمسبقافتراضمعبعينهادسكاوى

.العامبالقبولتحظىمبسطة
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افصوصتندرحيثفلسطينأوالشاممنبقيتمماثلةمجموعةهناكوليست

بشمالوألالاخشمرةراسفىمؤخزااكئشفتاقطعتينباستثناءللغايةالتشريعية

للسلطةكممثليتصرفحيثللملكالخاصةا.لم!نةفيهماالرئيسةوالسمة.الشام

صيغتهماوتتميز.للدولةت!ثريعإلىإشارةدونمابهخاصشأنوالقضاء،الشعبية

بقاعسائرفىنجدعمايختلفشيتاتحويانلاأنهماإلا،المميزةالسماتببعض

.عيلامفىحتىأوبابلأوالصغرىأسيافىسواء،القديمالشرق

المناطقبينفيماالتفاوتمنأهمالشرقتشريغاتجوهرفىالؤحدهذا

إلىفيهاواحدةقضاثيةمبادئتطبيقأدىمشتركةحضارةعنتعبيرفهو.والحقب

متماثل.عرفىتمثريعإفراز

إل!حرائيلبثىتلثمريعاتمصالىر3.

بأصالةيتسمأنهولونفسهالقديمللعالمالقديمالعهدفىالمدفىالتمئريعينتى

يننتطالعناوالتىللتعبيرالعزضيةاالويةوحتىالوثيقةفالصلاتبعد.فيماستتأكد

وأالأشوريةالمجموعةأوحامورابىوتشريعاتناحيةمنإسرائيلبنىتمثريعات

بل،مباشرةاستعارةبأنهاتفسيرهاينبىلا،أخرىناحيةمنالحثيينتشريعات

سائد.واحدعرفىبتشريعتأثر

بلالشرقأتمثريعات(كسائرخاصةأح!ممجموعاتالقديمالعهدوتشريعات

الطقسيةأوالدينيةأوالأخلاقيةفالأح!متنوغا؟أكثرأنهاكماتوحذا.منهاأقل

التمثريعاتوتقعالجناق.أوالمدفىبالتشريعخاصةموادمعجنبإلىنجنئانجدها

الشرطأداةفيهاتمثلفتاوىبصيغةتشريعاتفهناك.الأسلوبحيثمنفئتينفى

قإلىضاجبكثؤتازتقتت"إنيفيها:الحكميليهاأصيلةدعوى)إذا(الافتراضية
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قتاتافزآةآوزخلأثؤؤتظخ"وإدا35(.33:)الخروجتة!تز؟ةالشنمي!غزوب

أح!قاتسنقطعيةبصيغةأخرىت!ثريعاتوهناك38(.31:)الخروجالئؤز"ئزتجئم

33:)الخروج!تعيشساحرةتدعلالا:المستقبلزمنفىالمخاطببضميرنوا؟أو

وقستعملإلخ(.1431:والتثنية3391:)الخروجأمه!بلبنجدتاتطبخدالا17(.

التمثريعاتفىالقطعيةوالأح!م،الأساسفىالدنيويةالتشريعاتفىالفتوىصيغة

واستعمالهماالأسلوبينفىالفارقأننلاحظأنبنبنىولكن.بالعباداتالمتعلقة

البعض.يظنمماحدةأقل

أالفتوىأأنترىحالتابالقبولتحظىنظريةهناك؟الصيغتينهاتينأصلوما

فىاستقرواحينإسائيلبنوواجهالذىالكنعافىالتشريعمنمستعارةصيغة

عنتحدثناوإذا.الصرفال!!رائيلىالتراثيمثلالقطى(1الحكموأن،الأرض

أيةأيدينابينفليسحدس،مجردحديثنافسيكونالكنعاقالتشريعصياغة

لمأنهالقضائيةشمرةوراسألالاخنصوصمنويبدو،تجسدهتشريعيةنصوص

تشريعاتأنمفادهاحقيقةوتبتى.الشرقتشريعاتسائرعنكثيزايختلفيكن

فىتشبههاإسراثيلبنىقشريعاتبعضوأنفتاوىبصيغةخعتالنهرينبين

هذهتفعلكماعرفيةأح!قاتجمعإسراثيلبنىوقشريعاتتمائا.أسلوبها

.التشريعات

فىإسرائيلبنىأصالةأنإلا.التشريعاتهذهفىطاوجودلاالقطعيةوالصيغة

علىالحثيينملوكقرضالتىبالمعاهداتقورنتإذامعناهاتفقدالمجالهذا

"إذا"،الشرطبأداةتبدأعباراتتتضمنالمعاهداتفهذهطم.التابعةالدويلات

قطعةقشتهولاأعطيتكالتىبالأرضاحتفظدا:قبيلمنأح!مبصيغةوعبارات
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0001قيريبكتيتتشتيما"لآالعشرالوصاياصيغةتشبهصيغةو!حثى"،أرضمن

وجزءأشوري!تبعيةمدمافدالتثلاثهن.شاثهةبقايالديئا-أنبهما7\.(،03:)الخررنج

حلب،منبالقربصفيرةفىعليهاالعثورتمبالآراميةمدونةمعاهدةمنمهم

والنقاطميديا.أصرا!بعضعلىأسرحدونفرضهاتبعيةمعاهدةعلىوغثرمؤخزا

وترجع؟الأشوريةالمعاهداتهذهفىكذلكنجدهاالحثيينمعاهداتفىالأساسية

بنيةأنإلا.القديمالعهدبتشريعاتمقارنتهاويمكنالأولىالألفيةإلىالضصوص

الضصفإلىترجعالتىالحثيةالوثاثقببنيةكثيزاأشبهالقديمالعهدتشريعات

فرضهامعاهداتمنشقفعلىشمرةبراسغثركما.الحانيةالألفيةمنالثاق

أوجاريت.ملكعلىالحثيينملوكأحد

إللمرائيلبغىتلنحريعاتخصائص3.

يوثقأنلابدكانوشعبهيهوهبينفالعهدعزضية.ليستهذهالشبهأوجهإن

و؟نتوولاء.تبعيةمعاهدةإلاهذهتكونلاوالبشرالربوبين،بمعاهدة

العشرفالوصايافعلأ.كهذهمعاهدةعباراتتشبهالقديمةإسرائيلبنىتشريعات

لموسىالرببهاغهدأحجارضخمةعلىئقشتسيناءفىفطعالذىالعهدوثيقة

العهدألواحأو18(31:الخروج)عيدوث:المثريعةألواحو!13(34:)الخروج

حينشكيمبعهدربطهايمكنرأيناكماالعهدوقشريعات9(.9:التثنية)بريث؟

35-34:)يشوعوحكتافريضةللشعبوجعلوالشعبيهوهبينعهذايشوعأبرم

المصاحبةللشروطإجمالآوضعتإذعهد:عنتعبرأيضاالتثنيةوتشريعات36(.

تبلغوالبركاتاللعناتوبعد31-33(،1:اوانظراا:3)التثنيةالمقدسةالأرضطبة

قغتفظغةأنفوشىالزبأقزالذىالغفد!لهتاث"قده:التاليةبالكلماتذروتها
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خويىيتا"فيقغفئمقطغةالذىالغفدغننقضلآفوآتأزص!فيإشزائيلتني

تشريعاتمتجاوزاالعمثربالوصاياالتثنيةتشريعيرتبطوبذلك96(.38:)التثنية

ملكعندالقبولالتثنيةتشريعلتىيوشياعهدوفىمجتها.أنهيعلنالتىالعهد

سماتهناكولاتزال3-3(.33:الثاق)الملوكيهوهمععهذاباعتبارهالشعب

43-ه،(36:)اللاويينبالعهدبالضذكيريتت!الذىالقدسيةتشريعفىمعاهدة

ؤتئنتيتةالربؤضعغقاائتيؤالمئزاخؤالأخ!ئمانقزائ!!"قد؟:بعبارةويختتم

46(.36:)اللاويينإشزائيل،تني

القديمالعهدتشريعاتبينأخرىتشابهأوجهتظهرجدلآبذلكسلمناوإذا

تذكرالحالاتبعضفىتطولتاريخيةبمقدمةتبدأفالأخيرة.الشرقومعاهدات

لهمايتمهدإذالعشرالوصاياإعلاناوكذلك.المعاهدةإبرامإلىأدتالتىبالأحداث

(.4-ه5:والتثنيةا03:)الحروجالسابقةالحقائقعنالإيجازشديدةبمقدمة

إلهاعزوناالتى؟-13(34:)يشوعشكيممعاهدةقصةفىالتطوربعضويلاحظ

لتاريخسجلآتصبحالضثنيةسفرمنالأولىالإصحاحاتفنىالعهد؟شريعة

نقضعلىعقائاوالمباركةللعنبصيغالشرقمعاهداتوتنم!.بأكملهالشعب

ينتهيانالتثنيةوتشريعالقدسيةت!ثريعوكذلكاحترامها.علىثواتاأوالعهود

خاتمةالعهدشريعةفىوليس38(.والتثنية34-ا36:)اللاويينولعناتببركات

هذابينربطناصحوإذاالأصلى،السياقليسهذاأنإلا؟الحالىسياقهافىكهذه

843:يشوع)انظروبركاتلعناتيتضمنكانأيقمافهوشكيمومعاهدةالتشريع

التثنيةسفرفىالمدرجةتلكاللعناتوستكون13-13(:و36:37-1193:والتثنية

.الإشارةسبقتكماوثيفاارتباظاالعهدبمثريعةترتبطكانتوالتىا-36(5)37:
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فىمقدسفىووضعتنصبعلىحفرتأوألواحعلىالشرقتشريعاتئقشت

.تابوتفىالمقدسةالخيمةوأؤدعنق.لؤحينصككالعشرالؤضاياؤئفشت.الآلهةخضرة

)34:يشوعفىوشماحسبسفرفىشكيممعاهدةودونتأو"الشريعةأ."العهد!

)37:التثنيةوفىسأ،5)8:يشوعمنآخرموضعفىوردماحسبأحجاروعلى36(

)سفرأنونكرر36-37(.34:)يشوعيهوهمقدسالمعاهدةهذهسجلوأودع3-4(

8(.33:الثافى)الملوكبأورشليمالهي!فىاكئشف-التثنية-"الشريعة

وشعبه.التابمالملكأمامدورتالئتلىالنصيرتبماالحثيةالمعاهداتومن

.سنواتسبعكلمرةالملأعلىالشريعةبتلاوة.ا-13()31:التثنيةيوصوكذلك

أقصرفتراتعلىربمابلبالفعلتتمكانتالتلاواتهذهمثلأنالمرجحومن

الميتالبحرلفائففىشجلماغرارعلىالعهدلتجديدمثلآسنوىاحتفالضمن

فىتتم؟نتالتىالتلاواتإلىإلاالتاريخيةالأسفارقشيرولا.قمرانطائفةعند

وعقب9(17:الثافىالأيام)أخباريهوشافاطكإصلاحاتبعينهااستثنائيةظروف

-84:)نحمياعزرالثريعةإعلانوعقب3(33:الحاق)الملوكالتثنيةاكتشاف

.)18

سيدعلىلايهوهعلىإسرائيلاعتمادعلاقاتتحكمالمعاهداتهذهكانتولما

ومضموتاشكلتشابههاأوجهكلمنالرغمعلىإسرائيلبنىشريعةفإنالب!ثرمن

!ف"تشريعاتها".وبنودالشرقمعاهدات"9صيغعنجذرئااختلاقاتختلف

العهدهذابقاءضمانهدفهاو؟ن،يهوهمعالعهدمبادئوتقيمدينيةشريعة

ضامنين،ألهتهممنتتخذوالأشوريةالحثيةالمعاهداتأنتماقاوصحيحسارتا.

ويتخذخاتمتها،وفىتشريعاتهممقدمةفىلانليلشارحةتبدوعشتارلييتوأن
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لمالربأنإلا"؟بالشريعةلثمتشإليهعهدالذىالعدالة"مللقصورةحامورابى

مقارنتهيمكنشرقىتشريعمنومافيه،طرفا؟نبلللعهدضامنمجرديكن

أح!قاتتضمنكانتوإذا.للرببأكملهاتنزيلهائنسبالتىإسرائيلبنىبمثريعة

العهدنطاقتشملأنهامرجعههذافإنالغالبفىبهاتمتزجبلوطقسيةأخلاقية

وبالرب.بينهمفيماالبمثرعلاقاتيحكمكانالعهدهذاوأنبأكملهالإل!

علىتقعالتزاماتعلىاشتملتفإنهالذا؟الربمعالعهدميثاقالشريعةو؟نت

هذهومنإالهم.موجهةتعاليممجموعةنفسهالوقتفىكانتولكنهاالشعبصكاتق

خلافوعلىفأح!مها.إسرائيلبنىتشريعاتسماتمنأخرىسمةتتجلىالنقطة

تفسيزاهذايكونوقديبررها.دافعيدعمهاماصكالحاالأخرىالشرقتشريعات؟فة

يموتالمدينةفىنحطوبةفتاةرجلضاجعفإذا؟السليمةالفطرةعلىيقوممبسالا

أدلأئةأخلجمقؤالزخليتيماالتيفيتفزخلئمأئقاأنجل"مقالفتاةرتجا:كللاهما

لاالقضاءمجالفنىأخلاقتا،الدافعيكونوقد34(.33:)التثنيةضاجبيما"افزأة

الغالبفىدينىوالدافع8(.3؟:)الخروجائمئيمين"ئغيىالزشؤ"لأناطدايائقبل

غئور"إلهإلقكالزثانادالأقئمحرمةالأوثانفعبادةنفسها،العمثرالوصايافىكما

عبارةبتكرارالأح!متتأكدحيث"القدسية"تشريعفىالحالرهو(؟ه03:)الخروج

مصرمنالنجاةدبهرىسيمالاباقاريغاستعانةيكونوقدإلقك".الزث"أتا

الأمثلةوتبينإلخ(.18و551:34:والضثنية36ا:9واللاويين339:)الخروج

ونجدهاالسواءعلىوالفتاوىالقطعيةبالتمثريعاتترتبطالدوافعهذهأنالمذكورة

أنناإلا"القدسيةو"شريعةالتثنيةفىفسبتهاوتزيد.متباينةتشريعيةمجموعاتفى
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تميزبدائيةسمةأنهاشكولاالعهد،وشريعةالعشرالوصايامنبدءانجدها

إسرائيل-بنىقشريعات

إسرائيل.بنىقشريعاتتميزأخيرةسمةتفسروالدينالشريعةبينالصلةهذه

فىالجرائمكافةعلىقاسيةعقوباتتضعف!العهدضمانإلىتهدف؟نتفلما

المختارالشعبقدسيةتدنسالتىالجرائمأما،والتجديف؟لشركالربحق

شرائعسائرعنتتميزأنهاإلا.المحارموزناالجنسىوالشذوذالحيوانهكمضاجعة

فيهاجائزغيرالجسدفتشويهأح!مها.بإنسانيةرففا(أكثرهاالحثية)حتىالشرق

التشريعيعاقب11-13(35:)التثنيةالخصوصيةشديدةواحدةحالةفىإلا

فيزادإدا"قلاجلدةأربعونالأقصىحدهوالجلدنفسها.بالعقوبةعليهاالأشورى

أح!مومن3(.35:)الضثنيةغيتئك"فيآخوكئختقزكثيزةضزتاقيقد؟غلىتجلد؟

والأرملةوالمضطهدوالفقيرالغريبمجىماالضثنيةفىتطورتالتىالعهدشريعة

و33،1603:34:والضثنية4-9و3؟:03-3336:)الخروجالعدووحتىواليتيم

03:)التثنيةالعسكريةالخدمةمنالإعفاءفىبالمسخاءوهناك(.متفرقةمواضع

بتق!يى"تقسأ:القسوةدرجاتبأقصىفيهفالقصاصالحأرقشريعأما5-9(.

ؤزضعآلمجزجؤخزحأبكىؤكتآ35برخلؤيىخلآبتدؤتدآب!يصنؤليمتآبغئنؤغينأ34

ولكن3(.اا:9والتثنيةا-.3493:اللاويينوانظر33-3135:)الخروجبزضقدا

وفى.وحسبالتناسبىالتعويضمبدأتؤكدوأصبحتخففتالصيغهذهأنيبدو

فقءعنلهتعوي!ماالعبدبعتقيقضىتشريعمباشرةيعقبهاالخروجوهونصأقدم

وتكاليفتعويضبدفعيكتنىتشريعوبسبقها36-37(31:)الخروجسنهأوعينه

الصارمبمعناهافأرإقراريتمولم18-91(.31:)الخروجشجارفىخرحلمنالعلاج
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لهالتغليظوهذا.حريتهشراءلهيحقولائقتلأنلابدفالقاتل،واحدةحالةفىإلا

31-34(.35:)العدديهوهيسكنهاالتىالأرضيدنسالمراقفالدم؟دينىمبرر

الظهورإلىالفقرةهذهبأولالمذكورةالدينيةالعقوباتتعودوهكذا

والقضائيةالتلث!ريعيةالميكلدلطاته.

كماو!.الملوكلأحدمنسوبةالنهرينبينمنلنابقيتالتى"التمثريعات"كل

الأقلعلىولكنها،دولةقشريعاتإلىمنهاالحاكماستنهاأعرافإلىأقربرأينا

بالعهدوصلتهللتشريعالدينىللطابمونظزاإسائيلوفى.ملكيةسلطةمنجاءت

وأقريبمنتشيرلاالتاريخيةالأسفارأنوالحقيقةممكئا،يكنلمالأمرهذافإن

أمرمنلداودينسبماذلكعلىمثالوأقربللميك.تمثريعيةسلطةأيةإلىبعيد

"قيريضمةصبارثم،المتاعحراسةمهمةطمتركتومنالمحاربينبينالغنائمباقتسام

بلمل!أنذاك،يكنلمداودلكن34-35(.03:الأول)صموئيللإسرائيلؤقضاء((

أمرأورشليمحصاروإبان.فريضةقرارهوصارخاصةمسألةفىقرازااتخذتائذا

منانطلائايتصرففلم-الشعباستفتاءبعدولكنالعبيدكلبعتقصدقيا

ف!ن؟بالطبعواسعةإداريةسلطاتللملككانت8(.34:)إرمياءالخاصةسلطته

.تشريعاتيسنيكنلمولكنهالمراسيمويصدرعمالهويعينمملكتهتنظيميتولى

!1:والتثنيةا-8181:الأول)صموئيلبالملكالخاصينالتشريعينأنويلاحظ

الأولالتمثريعإنبلالتمثريعات.بوضعللملكسلطةأيةإلىيشيرانلاا-.3(4

منبنسخةبالاحتفاظالنهايةفىويأمرهالتعسفيةتصرفاتهمنالشعبيحذر

الملكأنيلاحظالفقرةهذهغيروفى.وكبيرةصغيرةكلفىوبطاعتهاالربشريعة

إصلاحعلىيهوشافاطأقدموعندما.التثنيةتشريعمنموضعأىفىدبهرلهيردلا
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وكان5-7(ا:9الثافىالأيام)أخباريهوهشريعةبتطبيققضاتهأوص!العدالةإدارة

للشعبيعفموهاوأنيهوهشريعةبل،للملكت!ثريغالامعهميصحبواأنرسلهعلى

الشريعةهذهمعينيكنلمالملكإنبل9(.17:الاقالأيام)أخبارم!نكلفى

فليسله.المخولةبالسلطةالدولةقانونصارتلو؟نتكماللعبارةال!ملبالمعنى

1-3(.33؟افاق)الملوكاطي!فىالتثنيةسفريوشياتلاوةمنالمقصودالمعنىهذا

علىوحرصأح!مهنشر؟وشعبهالرببينالعهدفىالبشرالوسيطكانفيوشيا

فىيشوعودور7-8(34.:)الخروجسيناءطورفوقمولمىدورفأدىتطبيقها،

ولكن8(.)نحمياأورشليمفىالزمانقادمفىعزراودور35-36(34:)يشوعشكيم

والملوك1791:)التثنيةطاخاضعهونفسهلشريعةشيئايضيفأنللملكيكنلم

الدولةقانونيشبهشيئاإسرائيلبنويعرفولم3(.33:الثاقوالملوك858:الأول

:7)عزرااسث""شريعةباعتبارهاعزرا"بهاأقالتىالرب"شريعةفرضيتمولم

أرتحشسصتا.عهدفىالأجنبىالحكمظلفى!!*36(

الأساسيةالمهاممنوهذه.قضائيةسلطةولهقاضتاالملككانأخرى/إحيةمنا

)الخروجالبريةفىيمارسهامولمىو؟ن،قبيلتهفىيمارسهاشيخف!ابمبيلة،الزعيم

جكضؤ"زوخ"افتلأكانتشعبهزعامةفىمولمىخلفالذىوبشوعأ(.186:

وأدانكقاص!وتصرف18-33(37:العددوانظر349:)التثنيةالجميعفأطاعه

من؟نولكناستثنائيةحالةبالطبعهذهو؟نت91-35(.7:)يشوععخان

علىي!ثرفأنعليهكان35(34:)يشوعالشعبشرائعيسنمنأنالطبيى

لقبوهو"،عصر!القضاةجاءالمملكةوإقأمةيشوعموتوبينأيضا.تطبيقها

ولكنالاضطهاد،منالشعبمنقطاغاأنقذواالذينالأبطالليشملخطآامتد
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-1).ا:القضاةبسفرأسماؤهموردتممنشأئا""الأقلالقضاةعلىينطبقأنهيبدو

هذابينربطالذى7(13:)انظرالقضاةيفتاحأمثالجانبإلى8-15(5:13؟

مندائمةمؤسسةكانواالقضاةهؤلاءأنويبدو.عظيم"مخقص"كقافيودورهالدور

يلجأقاصىله؟نسياسىزعيملهيكونأنمنفبدلأ،الأسباطاتحادمؤسسات

بيتوفىرامةبلدتهفىلإسرائيلقضىحينالمهمةهذهصموئيلوأدىفرد.كلإليه

نأيمكنأحدألايدممماوكان16-17(7:الأو!)صموئيلوالمصفاةوالجلجالإيل

عينشيخوختهوفى(.3-ها:3الأول)صموئيلرشوةبتلتىأوأحدبظلميتهمه

الأول)صموئيلائقضات"ؤغؤتجازشؤة"ؤأخذاأنهماإلاسبعبئرعلىقاضيينولديه

ا-3(.8:

ك!ائيرتضايقص!./،"قي!مل!الميجعلأنلصموئيلإسرائيلبنوتوسلحينئذ

!فهـة،الففهذهفىللشكيدعوماثموليس(.ه8:الأول)صموئيلالشغوب"

نفسهاالفقرةوتقول.إسرائيلفىطويلتاريغله؟نلمنصبكوريثالملكتصور

اكتشفتالتىالضصوصبينومنالشغوب"."ك!ائيرقاص!بملكطالبالشعبإن

وعلى.بختمهدمغتوعقوداالملكأصدرهاأح!فانجدوألالاخشمرةبراسحديئا

وافقوششمرةراسوقصائدالضهرينبينتشريعاتافتتاحياتأننجدأوسعنطاق

إسرائيلوفى.الملكتميزسمةكأولالعدلبفضيلةتطالب!هاوالفينيقيةالآرامية

أساشاليكونا-3(73:)المزاميرالعدليوهببأنللملكيدعونالناسكانأيفما

كبارقائمةوتتصدر6(.9:أشعياءوانظر14و35:93:وه1613:)المزاميرلملكه

غلقي!شقيتانالميذؤكأن9:العبارةهذه15(8:الثافى)صموئيلداودعمال

إدارةيقصروكأنهيبدوما"،شعبهل!وعدلأقضاثيجرىداودو؟نإشزائيلخيج
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بعدا-6(4:الأول)الملوكسليمانعمالكبارقائمةتأقىكما.الحاكمعلىالقضاء

"العدللإجراءإلهيةحكمة"لديهالملكأنلل!أثبتالذىالشهيرالحكمقصة

حقه.أخذعلىفردكلومساعدةالمنازعاتفىللفصلأى38(3:الأول)الملوك

9(.3:الأول)الملوك"الشعبفى"للحكمسليمانبهادعاالتىالحكنةهذهوكانت

"الح!م"وكان(،ها:5الثاقالملوك)انظر!"للحكممرادقا!القضاء!كانوهكذا

يسى14(ة)4ميخاسفرفىوالملكا(.ا148:.ا؟ة3)المزامير!"القضاةيسمون

تفسيرأرجحفىإشزائيل""قاصى

تةإئشالبض!إكقتأيئالأزص!فيقاصميآتخغفني"قن:أبشالومقساءلوعندما

وتبين.نفسهالعرشيشت!كان4(15:الثافى)صموئيلقأئضقة"ؤدغؤىخضوقة

إله.يلجأأنإسرائيلفىفردل!يمكنملكبلاطأورشليمفىأن!هاالقصة

)الملوكالعدلالملكفيهمجرىلفققماءدا"يىؤافايحوىكانسليمانقصرأنكما

فىوردتالتى-مصطنعةأوحقيقيةأكانت-سواءالدعاوىوتدل7(.7:الأول

حالحائتركالتىالدعاوىفىحتىإليهئلجأ؟نالملكأنعلىاقاريخيةالأسفار

)صموئيلعائليةديةأو6(13:الثاق)صموئيلعنزةكسرقةدرجةأدقلمحاكم

وأرضبيتاستردادأوا-38(36:الأول)الملوكطفلتبديلأوا(4-اا:4الثاق

أصدرتهحكتاقستأ!ا؟نتالتقوعيةالمرأةأنويفترض3(.8:الثافى)الملوك

الاستئنافمحكمةقاضىوكأنهالملكويبدو1(،-ا14:الثافى)صموثيلعشيرتها

درجةفىأيفماإليهئلجأكانأنهتفقرضالأخرىالأمثلةأنإلاصحيحوهذاالعليا،

الأولى.التقاض
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والمح!مالقضاة60

معالاتجاههذاوتزايد،الملكغيرقضاةإلىالغالبفىعملئاتحالالدعاوى؟نت

علىبناء!انهالمهمةطذهنذايكنلمنفسهمولمىإنويقال.المؤسساتتطور

لنفسهمستبقئاالمنازعاتفىللفصلشيوخاعينالمدتنىيزونحميهمننصيحة

9-17(.ا:التثنيةوانظر13-1836:)الخروجالدعاوىأصعبا

بينفىعنهالديناماتضارع!!رائيلفىالمحاكمعنمعلوماتلديناوليست

المسمارية.النقوشمنالعديدفىوإجراءاتهاتكوينهاوصفوردالتىالنهرين

القضاء.عنالقديمبالعهدوردماتشبهمهمةجوانبعنالنقوشهذهوتكشف

ولونحتلفةقضائيةجهاتثلاثإسرائيلفىكانالقديمةبابلفىالحال؟نوكما

وقضاءالشيوخويتولاهالعوامقضاء:بدقةمنهاكلصلاحياتتحديديصعبأنه

الكهنة.وقضاءالضلك

العائلاترؤساءأىالشيوخفيهايفصلبلدةكلفىوالمحاكماتالمنازعات؟نت

ماكلئطرححيثالبلدةبابعلىمجلسونف!نواالس.رجالوكبارالعشيرةفى

347:والأمثال937:وأيوب33،0118:اقكوين)انظرشؤونمنالجماعةيهم

القضاءباحتراميطالبونعندماالأنبياءإليهايشيرالتىالمحاكموهذه33(.و13:

!الشئنيالتثنيةتشريعوصا16(.8:وزكريا5،01،1315:)عاموسابىب(!فى

،33:وا13ا:9)التثنيةقديتييما""يثئئويخأو15(و3191:33؟)اقثنيةق!ييماأتابإلى

هذهعملعلىفعلىمثالوهناكبعينها.دعاوىفىقضاةبأنهمبعدها(وما37:وه8

وبستوقفالمدينةبابعلىبوعزفيجلسا-13(.)4:راعوثبسفروردالمحاكم

ويتخذ.الشيوخمنعشرةويختارنعيىحقلاسقردادفىالحقصاحبالرجل
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ويناشدحقهالرجلفينكرطرفيها،بينالد.عوىوئناقشيحانبهم!نهمالشيوخ

ينفذهاعقوبةالحكميتضمنوحين.عليهيشهدواأنجميغاوالناسالشيوخبوعز

الشهودبتنفيذهايقومالإعدامالعقوبةتكونوحين18-91(.33:)التثنيةالشيوخ

نابوت.قصةفىالمشهدهذاوصفويرد3(.ا-ا318:)التثنيةالفورعلىالحضور

شاهداويتهمهأمامهمللمثولنابوتباستدعاءمدينتهرجالوكبارالشيوخفيقوم

33:الخروج)انظرالإعدامعقابهاجريمةو!،والملكالربعلىبالتجد!ازور

)الملوكقتات"مجخارؤؤزتجوةائتديتيماخايىبخ!تأخزخوة14(.34:واللاويين37

)33:الخروجمواعظفىيخاكلبونالشعبيةالمحاكمهذهوأعضاءا-13(.ا31:الأول

يميلواوألاالزورشهادةيقبلواألاويوعظون35(15،ا:9اللاويينوانظر6-8!-3،

ويدينواالبرئيبرئواوأنالرشىيتقبلواوألاالعدالةميزانفيميلالكزةمع

يقضونالحثيينعندوكانوامحدد؟دورالنهرينبينمحاكمفىللشيوخوكان.المذنب

مل!.مسؤولرئاسةتحتافاسفى

يعتبرونوكانوا.للملكإلاتكنلمسلطةلهممحترفونقضاةإسرائيلفىكانكما

بينللقضاءمولمىعبنممنالضاسعامةمنالقادرينلأسلافهمامتداداأنفسهم

إلىيشيرالذىالتشريعاتبينالوحيدالتثنيةوتشريع13-36(.18:)الخروجالناس

يتحرواوأنبلدةكلفىالكتبةأووالمسخلينالقضاةبتعيينويو!طالأسلافهؤلاء

ضرورةعلى16-18()91:التثنيةوينص18-.3(.16:)التثنيةأح!مهمفىالعدل

ممنوقضاتهالزمانكهنةأمامفيهايمثلوندبنيةمحاكمةإلىالزورشهودتقديم

القاضىحضورفىالجلدعقوبةتنفذأنعلى3()35:أيضاوينص.التحقيقيتولون

البلدةقاضىأوالشيوخ8-13()17:الضثنيةويكلف.متهمصكلىالتهمةثبتتإذا
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إلىفيذهبون؟أعلىمحكمةإلىفيهاالفصلعنيعجزونالتىالدعاوىبإحالة

لنكهنةالدعؤىوبسلموا-أورشليمأى--إلفك"الزثتحتازةالذى"الق!لب

لاهؤلاءوحكم13(./فوالقاضى)مفرد(لل!هنأو9()فالمعينوالقاض!

علىودنيويةدينيةعليااستئنافمحكمةآنذاكأورشليمفىوكانله.استئناف

إلىالإشارةفىمحددولكنه،الكهنةمنوعددواحدكاهنبينالنصويترددالسواء.

السياقهذافى!قاص!(بكلمةإليهوالمشار.الدينرجالدائرةخارجمنواحدقاص!

الملك.يعينهموظف14(،.بل)4:ميخاسفرفىالحالكماالملكليسالقضاق

يهوشافاطبإصلاحات8-13(و17:ا-.83)16:التثنيةتوصياتمقارنةويمكن

قضاةقتديتيما!قديتيماكل"فييعينالملكهذاكان1(.4-ا)91:الحافىأخبارالأيامفى

ورؤساءاللاويينالكهنةمنمحكمةأورشليمفىوأقام.يدهموطهارةأمانتهميثبتون

اليوناق(النص)حسبالمدينةلأهالىابتدائيةمحكمةيمثلونإسرائيلبنىعشائر

المحكمةهذهورأس.أخرىبلداتمنإليهمالمحالةللدعاوىاستئنافومحكمة

كلفىيهوذا؟تعا"الزير.سوزبديايهوهيخصماكلفىللفصلالكهنةكبيرأمريا

لهذاالأدبيةالصياغةتأثرتوربما.عدولكتبةاللاويونوعمل؟بالملكيتعلقما

أخبارعصركاتبيشغلكانمماالخاصةالأموربعضتعكسوقدبالتثنيةالنص

بداياتوفىيهوشافاطعصرفنى.دقتهفىللشكيدعوماثمليسولكن،الأيام

القضاءجانبإلىملكتاقضاءأوجدقضاقإصلاحهناككانيهوذامملكة

نصوصتشيروربما.القضاةقاض!بمهامالقيامعبءالملكعنأزاحما،الشعبى

المؤسسة.هذهإلىقوناحللناالتىالتثنية
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حويىمالفرعونبمرسوميهوشافاطجانبمنالإجراءاتهذهمقارنةويمكن

فدعاوى:المحاكمتنظيمإعادةيتضمنفهوالميلاد.قبلعمثرالرابعالقرنفىجب

قبلمنالمعينونالعدولوالكتبةالآلهةكهنةالمعبدكهنةينظرهامدينةكلأهالى

كبيرالتشابه.الرشىقبولأوالمحاباةعليهممحظورفطنةذوورجالوهم؟الحاكم

هذهال!تبصكلىيملىأنقبل(قلبه"يستفتىالإله!رملككانحينفىولكن

غرفةوتمثريعاتالقصر"كلماتيطبقواأنقضاتهصكلىوكان(العلية"الأح!م

افاقالأيام)أخبازالدينيةإصلاحاتهمناجزةيهوشافاطإجراءاتتش!"العرش

الأيام)أخباريلزتأتليلإنشالقتقضون"لآتضاتهوكان7-9(17:وانظر914:

مصرفىونظيرتهاإسرائيلفىالملكيةالإيديولوجيابينوالفارق6(.ا:9افافى

عداها.ماكلفىكماالقضاءشؤونإدارةفىواضح

ا:و9139،)17:التثنيةوفى11(91،8:الثافىالأيام)أخباريهوشافارولوائحوفى

فىللشكيدعوماهناكوليس.القضاةمعجنبإلىجنتاالكهنةدبهريرد17(

مصرفىرأيقماالنهرينبينفىوجودلهف!نالكهنوق؟القضاقالنظامهذاوجود

يكنلمحيثإسائيلفىحتمئايكونو؟دحب.حويىممرسومفىلضونارأيناكما

وأقى.الربمصدره!طهالتشريعكانوحيثوالدينىالمدقالتشريعبينفارقثم

تجاهلينبنىولا91(.18:)الخروجداالرب"أمامالشعبدعاوىبكافةموسى

والجلجالإيلبيتمقادس:ثلاثةفىالقضائيةمهامهمارسصموئيلأنحقيقة

؟نتالتىسبعبئرفىقاضيينكاناولديهوأن16(7:الأول)صصوئيلوالمصفاة

العهدشريعةتقضىالدعاوىبعضوفى3(.8:الأول)صموئيلآخرتعبدم!ن

ارتكبهاقتليحريمةيتعلقوفيما6-8(؟و316:33:)الحروجأالرب!أمامبالمثول

935



ال!هنأنيفترضهذاوكلطقسى.بإجراءا-9()1،:التثنيةتشريعيقضىمجهول

الدقة.وجهعلىصلاحياتهمنعرفأنوقي.القضائية(ابشؤونفىبدوريشارك؟ن

عليهمقاصزاامتيازاهذاطو،الربباسم)توروت(الأح!مبصدرونالكهنة؟ن

إذامامجكمهوالذى)13-14(اللاويينبنصال!هنو؟ن.ا(.)33:التثنيةبنص

سفروفىمنه.خلؤاأمبالبرصمصائااليتذاكأوافوبهذاأوالناسأحد؟ن

انتقالظروفعن"توراه"يصدرواأنالكهنةمنئطلببعدها(وما11)3:حبم

هدملذكرىإحياءالصومكانإذاعمائسألون3()7:بهرياوفى.والنجاسةالطهارة

منتمييزالدينىفىينحصركانالكهنةدورأنإذنيبدو.فريضةلايزالالهي!

اللاويينسفرفىإليهمالموكلةالمهمةشكولاوهذه،النجسمنوالطاهرالدنيوى

"كلإلىصلاحياتهميمد11()01:اللاويينسفرأنإلا33(.)44:وحزقيال01()01:

ؤتخكمونلفخكيمتمفونفنمالجضايم"ؤفي34(:)44:حزقيالويضيف"،الفرائض

خضوقيماخ!تكونقؤيهنم"ؤخشحت(:ه)31:التثنيةيقولحينفىأخكاي،،-!تمتا

ملموسة.أمثلةأيةغيابفىمحددباستنتاجالخروجيستحيلولكنضزتيما".ؤفئ

كافةاؤمجكمونكانواوأنهمللشريعةالمعتمدينالمفسرينكانواالكهنةأنويبدو

يتدخلونوكانوا11(91:الثاقالأيام)أخبارالزت""أفويىالخالصةالدينيةالشؤون

اتسعوربماما.دينىبإجراءأومادينىبتمثريعالأمرتعلقماإذاالمدنيةالدعاوىفى

وانظر4)33:الأولأخبارالأيامفىنقرأفعندما.الزمنبمرورصلاحياتهمنطاق

شكبلافهوداودعهدفئوالقضاةالكتبةمنلاوىألافستةعن93(36:

كانالجديدالعهدعصوروفىالسبى.بعدربمالاحقلموقفاولض!علىإسقاط
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والعامةالكهنةيشمل(المترجمالقدماء،اليهودعندالأعلى)المجلسالسنهدرين

العليا.المحكمةبمثابةوكانالأعلىال!هنيرأسهوكان؟والكتبة

كان11(91:الشاقالأيام)أخبارأورشليمفىيهوشافاطأنشأالتىوالمحكمة

منآخرعددوفىالأكديةفىمعناهإشظر"والجذرإشوطريم(.فيهااللاويون

يختلفونفهم،كتبةمجرديكونوالم)شوطريم(ادأنإلا"،أكتبالساميةاللغات

أو؟تبينالمحكمة؟تبى؟نواأنهمويبدو13(.)34:الثافىأخبارالأيامفىعنهم

93(.و4:36أ:3الأولوأخبارالأيام1618:ابتثنية)انظرالقضاةمعيعملون

إلىتشيرالتىللكلمةالأخرىالاستعمالاتلزجمةأيضاتصلح"كأتب"وكلمة

افافىالأيامأخباروربمابعدهاوما56:)الحنروجالسخرةعنالمسؤولينالموظفين

ولإنهاءبعدها(.وما035:)التثنيةأيضابالجيشالإداريننوالموظفين13(،3:

يد!المل!بالبلاروشخصهناككانأنهنتذكرقدالقضائيةالسلطاتموضوع

شرطة.ضاب!كانأنهويبدو"الملك"ابن

الإجراءات70

يمكنولكنالقضائيةالإجراءاتعنبالكثيرتنبئنالاالتشريعيةاللوائحإن

الكتابأسفارسائرفىالضمنيةالإشاراتتجميعخلالمنالمحاكمةعمليةتصور

رسميةكمحاكمةالبشرمعالربدعاوىتصورالتىبالفقراتوبالاستعانةالمقدس

بخاصة.أشعياءمنافافىوافصفأيوبسفروفى

م!نفىأو.1(5:وعاموس3191:)التثنيةالمدينةبابعلىعلتايتمالقضاء؟ن

761:الأولوصموئيل45:والقضاةلاو316:33:)الخروجمقدسأومقدس

(77:الأول)الملوكالقضاءرواقفىأح!مهيصدرالملكو؟ن.ا(.36:وإرمياء
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الادصكاءيمثلشخصيتقدمأنالعامةالقاعدةو؟نتلل!فة.مفتوخاكانالذى

991،:وإرمياء358:والأمثال4و18:33و991:13:وأيوب35،78:)التثنية

وأ3-5(17:)التثنيةالأوثانكعبادةالدينيةالدعاوىبعضوفى35(.5:متىوانظر

تنظرالمحكمةكانتبعدها(وما3101:الأول)الملوكوالملكالربعلىالتجديف

.الاتهامتوجيهبعدالدعوى

و9:13-.!7:والتثنية165:)أشعياءالدعاوىنظرأثناءفىيجلسالقاضىو!ن

والمزامير313:)أشعياءبالحكمللنطقينهضكانولكنه7(93:أيوبوانظر05

أماماالوقوفوا(4:اوانظر05.8:)أشعياءواقفننالنزاعطرفايظلبينما01(76:

)الخصم"هوالمدسو؟ن(.المحكمةإلىاللجوء1معناه17(91:)التثنيةاالقاضى

و!نا(.3:وزكريا96.ا:)المزاميرعليهالمدسيمننإلى!او؟ن)شاكلن(

كانأنهإلا(،هو8:3،1ا:6وانظر90113:)إلمزاصراالمينإلىيقفأيقمااللغاع

لمكما.العبريةفىعليهيدللفظلهليسالذىالمحاىإلىمنهالشاهدإلىأقرب

بنفسه.دعواهعنالدفاعأوالاتهاميتولىطرفكلف!نعام،مدجهناكيكن

)31:أيوبسفرمنيستدلولكن،شفاهةئقدمالدعاوىأغلبفىالاتهاموكان

و؟ن.\(.7:واقثنية656:أشعياء)انظركتابةتقديمهيمكنكانأنهب-36(35

51(،7:يوحناوانظر4131:وأشعياء1333:وأيوب،17:)التثنيةالمتهمسماعيتم

ثمذلك.لهيحقأوكانمكتوئادفاعهيقدمكانأنهيثبتلاأ(35)31:أيوبأنإلا

18(.ا:و49ولاا:1315:)التثنيةالدعوىفىافظرببدأ

الملوككمدعيىللادعاءشهودهناكو؟ن.شهودهيستدسالطرفينمنكلو؟ن

شعبهضدخصومتهيهوهعليهايعرضالتىوالجبالوكالتلال13(01،)31:الأول
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.(6:317رمياءوإ901،13،:43وأشعياء14:35لأمثالا)للدفاعوشهود(ا:6)ميخا

دليلهيقدمالمدسو؟ن.واضحةب!صورةمحددةالأدوارتكنلمذلكعداوفيما

نأيمكنكانللشيوخالمقدمةالدعاوىوفى3(ا:وميخا31،0113:الأول)الملوك

منبأى\()6:وأشعياء3()5:ميخاتأويليمكنإذ؟قضاةأوشهوداالدليليكون

الأقلعلىللادعاءشاهدينوجودالشريعةتوجبالإعدامأح!موفى.المعنيين

36:ومتى1334:والتثنية3101:الأولالملوكوانظر17.6:والتثنية3503:)العدد

وكان3(.ة8أشعياءوانظر15)91:للتثنيةطبفاالدعاوىكافةفىوربما95-.6(

ماإذاحجربأوليلقواأنحتميةيفسرما،الحكمعنبالمسؤوليةيقرونالشهود

7(.8:ويوحنا1301:وانظر177:)الضثنيةرتجابالموتالمدانالطرفعلىخكم

يتمالزور.؟نوشهود.القضاةجانبمنأدقهمتمحيصمنلابد؟نذلكومع

دانيالوانظر18-91ا:9)التثنيةالمتهمعلىسيصدركانالذىبالحكممعاقبتهم

3:وه3713:)المزاميرالعدلإجراءسوءدونيحولالإجراءهذايكنولم63(.13:

بعدها،وما3101:الأولالملوكفىنابوتمحاكمةوانظر17و691:13:والأمثال11

36:متىفىيسوعومحاكمةبعدها،وما1338:دانيالنبوءةتتمةفىسوسنةومحاكمة

تقديملهميحقيكنلموالعبيدالنساءإنالمؤرخيوسفوسويقولبعدها(.وما95

فىعنهيختلفكانطاإسرائيلتطبيقفإنقديمةالقاعدةهذهكانتوإذا؟الأدلة

النهرين.بين

عليهكانحيوانبتبديدالمتهمفالراس؟القضاةأمامتعرضالماديةالأدلةو؟نت

31:اقكوينوانظر3313:)الخروجالضوارىأحدافترسهإذاالحيوانببقايايأقىأن

؟نتالزواجقبلبكارتهابفضزوجهايتهمهاالتىوالزوجة13(.3:وعاموس93
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13-17(.33:)الضثنيةعذريتهاعلاماتوعليهالزفافليلةنحدعببياضةتأقى

التىوالعصاوالعصابةالخاتممنباتحققطالتهيهوذاأماماتهمتحينوثامار

35(.38:)التكونمنهأخدت؟نت

تصدرأى،البراءةأوالادانةتعلنالمحكمةكانتبدقةشىءكلفحصوبعد

833:الأولوالملوك351:والتثنية338:)الحروجبالبراءةأوبالادانةحكصا

بقدرحكمإصداركل!نصبيكقلمالفاضىفدورذلكومع5؟(.7؟:والأمثال

إلىمنهالحقعنالمدافعإلىأقر-ف!ن.للعدالةوفقاخلافحلكلينصبما

+(.9:)أروبعدلفهوصكم.الاثمكلالمعاذول

الو!ضاء8.

الاتيانعنالمتهمعبزإذاأوالنحصبعدحكمالىايوصليتعذركانعندما

الدطوىمنمجموعةالعهدشريعةوتضماليمنن.حلفإلىئلجأكانللدفاعبشهود

إلىاقوصلوتعذروبددهابأمانةالناسلأحدغهدفإذا6-.ا(335:)الحروج

وءاذا،الأمانةإلىيذايمدلمكانإذاماليحكمإلوهيمإلىالمؤتمنيذهبالسارق

نفقوإذا4فيهالجاقمنليحكمإلوهيمإلىالأمريوكلضاعشىءحولنزاعنشب

فإنخلسةشرقأوخرحأوالناسأحدعندالأمانةسبيلعلىمودعحيوان

الأخيرةالدعوىوتقضى.مذنبغيرأممذنتاالمؤتمنكانإذامايحددبيهوهالحلف

يتخذمجيثنفسهابالصورةالسابقتينالدعويينتفسيرمجتمماقضافى،يمينبحلف

منوعددالقديمةالنسخبعضذهبتكما"الفضاة"لا""الربمعنى)إلوهيمالفظ

مؤخزا.البعضذهبكما)يرافيم("المحلية"الأوثانأوالمحدثينالشارحين

الريفطفىقتلجريمةارئكبتوإذا.الدينىللتمحيصأخربنهجربطهاويمكن
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السيلاندائمبوا؟مججلةبقتلبلدةأفربشيوخيقومالجافىإلىالتوصلوتعذر

ئئصز،.لئمؤآغئئتاالدتمقذات!مكلئمأئديتا9:قائلينالحيوانفوقأيديهمويغسلوا

ا-8(.31:)التثنيةديةأيةمنيتبرأونوبذلك

وقونوزووأشوربابلفىأيفماصروفابالملكأوبالآطةالقضابئالحلفوكان

حلفكاقملكيةبجقوقيتعلقالنزاعكانعندماسهمالاااليهوديةفيلةمستعمرة

العهد.شريعةجمنبهاالاستشهادسبقالتىالدعاوىفىكماالخلافين!اليمين

إذايخشىكانإذ،مذنبأنهمعناهكان.هذ.البهنيبرفميي."الحلف.أنللمرءمجقوكان

)9:ابخآمجةيبمفريشير؟ليهماوهذا!الرفضالقشم.لعنةتصيبهأنحنث.بيمينهما

فهو!خلفثممنالحفف!.تخافو"ائذى،اليمين"حالفعنحديثهفىضمتا3(

31(.)5:العددسفبرفىإليهالمشاراللغتيما"

فىوهو3(.ا؟:الأول)الملوكالربمنخبهمأومحنةذاتهحدفتفالحلفإذن

سلوكفىيشكالذىنالزوج.كاملطقسمنواحدجزء3(ومجردأ-اا)5:العدد

علىالحلفويعرضماءبهوعاءعلىالمقدسترابفينثرال!هنإلىبهايأقزوجته

كانتفإن.إياهيسقيهاثمالماءفىاليمين!طماتتحوىالتىالكتابةيفضثم،الزوجة

لغيرها.وعبرةالدهرأبدملعونةيجعلهاماالئز(،اللغتة4)قاالماءيصيرمذنبة

لطقسكمؤ3بلكقافي،يتصرفلاال!هنوأنفعلثمليسأنههناويلاحظ

)33:الحروجبسفرالذهبىالعجلقصةأجزاءبآخرالمسألةنربطأنويمكن.دينى

إسرائيل؟لبنىيستئماءعلىئذرمنثوزاقياتاويصبحالوثنينسحقحيث03(

قامالتىالمذمجةقصةأماالشذبئ".الزب"ققزت35:الفقرةفىالنتيجةوتطالعنا

أخردينىموروثمنفتأقبعدها(وما35إفاللاويونبها
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تعرفلمأخرىناحيةومن.القديمالشرقفىمثيلليملهاهذهالمرالماءومحنة

تمارسكانتإذنهزفىالمتهملالقاءتقضىالتىالقضاثيةالمحنةعنشيتاإسرائيل

ضفافكلوكرشمشمارىوفىدجلةنوزوبمثرقوفىوعيلاموأشوربابلفى

يمكنأنهاربلاأرضأنهامرجعهفهذافلسطينقئعرفلمكانتوإذا.الفرات

فيها.أحدإغراق

تفؤتقيلىا!وقاتئتاللىآنفزغة5:الفرعةسحبالربحكمأنحاطومن

مقهعوضطالمذنبكلالعثوركلقساعد18(..و!8؟:)الأمثالالأقوياء"

38-،1:الأول)صوئيل.ويوناثان،1-15(7:)يشومعخانمعحدثكصاالناس

لمالقومئيم()أوريمالمقدسةبالقرعةالاستعانةتمأنهورالأخيرحالةوق؟،(.

القرعةتحوىالقالكهنةكبيرصدؤفإنلذا.كاهنإلافيهاالتحكميستطيعيكن

تقأئضاةصدؤكلهارونفيحمل15(.38:)الخروجالققماء""ضذؤتسى

تتجاوزهناالمسألةأنأخرىمؤيلاحظولكن.3(.38:)الخروجإشزائيل"

الإل!.الوصمنفذباعتبارهيتصرفال!هنوأنالقضاء

العقوبا903

،3:واللاوش3113:)الحررجالعمدالقتلالضالية:للجراثمالإعدامعقوبةوضعت

3513:)العددعنهابديلآبالمالالتعويضئقبللاحيث3(ا-ا356:والعدد17

،3:والتثنية3116:)الخروجاستعبادهبغرضإنسانوخطف11-؟\(91:والتثنية

.)7

ا-ه03:واللاويين3391:)الحروجالأوثانكعبادةالربحقفىالكبرىالخطايا

ا-345:)اللاويينوالتجديف(-ها:35العددوانظر3-7:و317-13:91والتثنية
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والسحر33-36(15:وانظرالعددا-31415:)الخروجالسبتوتدنيس16(؟

ابنةوامتهان9(38،3:الأولصموئيلوانظر.أ:037واللاويين3317:)الخروج

9(.31:)اللاويينللبغاءكاهن

31:واقثنية038:واللأويين31،1517:)الخروجالوالدينضدالكبرىالخطايا

وزنا33(33:والتثنية0301:)اللاويينوالزناالجنسيةالعلاقاتوتد*فى3(18-ا

03:)اللاويينوالشذوذ"17(03،11،13،14:)اللاويينأش!لهاختلافعلىالمحارم

ا-16(.035:)اللاويينبالحيوانالشاذةوالعلاقة13(

عقوبةتقضرألشرقشراخسائرخلاف.وعلى!!رائيلبتىشريعةفإنوهكذا

الوازعوهذاومصادرها،الحياةوحرمةالعبادةفىالوحدانيةمخالفةعلىالإعدام

بنىعندللتشريعالمميزةللسمةمحصلةوهو.التشريعاتفىعادةيتكررالدينى

.!!راثيل.

منيختارأنلهكانالذىالحأرلصاحبيسلمالقاتلف!نالعقوبةتنفيذأما

والمجدفين5-7(و17:أ.ا-ا13:)التثنيةالأوثانلعبدةوالرجميشاء.ماالوسائل

31(33:)التثنيةزواجهاعندلعذريتهافقدانهاتخنىومن33(34،14:)اللاويين

31(31:)التثنيةوالديهيعصىولمن34(33:)التثنيةوشريكهاالآثمةوللمخطوبة

الذاتفىوالعيببالإبادةأمروعصيان35-36(.15:)العددالسبتيدفسومن

و؟نت.ا(.31:الأولوالملوك35)7:يشوعبنصأيقماالرجمجزاؤهما؟نالملكية

صريحنصبهايردلاعندماافتراضهامنولابدللتنفيذالعاديةالطريقةهذه

االلدةخارجإلىيؤخذعليهوالمحكومبالزنا(.المتلبسةالمرأةعن85:يوحنا)انظر

شهودويلتى36(15:والعدد3414:اللاويينوانظر31،0113:الأول)الملوك
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السمةتتحققوبذلك.موتهيتأكدأنإلىالاسويتبعهمحجرأولالإثبات

للنهاية.الشعبىللقضاءالجماعية

ولكنخشتة،غلىوهئغئق.عليهالمحكومجثمانبتعريةالعقوبةزيادةويمكن

37(.ا:ؤ893:يشحوانظر33-3133:)التثنيةالليلحلولقبلإنزالهيتم

يشوع)انظرإعدامهبعديعلقكانعليهالمحكوملأنالشنقعقوبة.هذهوليست

وربماعبؤةوجعلهعليهالمحكومتجردسوالهدف13(،:الثاقوصموئيل36.ا:

وأنالمعقببذا9()؟3:اباقوص!وئيل،()35:العددنصوصتفسيرعليناتحتم

تخوزق.كانتالمذنبنجثثأنندرك

أو)الحوزقةالفرسعندهاوجووتأكد.القديمالعهديعرفهالمعقوبةوالصلب

الادبهرأولوورد.الرومعندظلبةوبصوؤالاغريقعندمتفرقةوبصورة(الصلب

أنطيوكسعهدفىالاضطهادعنكتاباتهفىيوسفوسفلافيوسعندفلسطننفى

الشهير

)اللاويينكاهنابنةبغاءحاقين:فىالاالشريعةفىحرقابالموتالحكميردولم

العقوبةهذهووردت،1(.03:)اللاويينوابنتهاأتايضاجعلمنالمحارموزنا9(31:

العقوبةهذهأنإلى34()38:التكوينويشير.مماثلةلحالاتحامورابىتمثريعفى

الزانية.الزوجة!كلىالقديصةالعصورفىتطبق؟نت

زوجتهعلىكذتايفئرىمن18()33:التثنيةفىبهايعاقبالجلدعقوبةأنوببدو

11،)13:الأولالملوكفىالموازيةللفقراتطبقاالعاقالابن18()31:التثنيةوفى

مجق1-3()35:للتثنيةوطبقا.نفسهالفعليردحيث18(ا:)9والأمثال،1(

الذىالمذنبعلىعصا؟(ضربة)أوسوطجلدةأربعينإلىبالحكميصلأنللقاض!
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عدداللاحقاليهودىالعرفوحدد3(..؟:إرمياء)انظرأمامهالأرضعلىيتمدد

الرسالةنظر)ا3النصمجرفي!التقيدمبدأعلىبناءؤاجذة((إلأتجفذة"أزتجينالجلدات

4؟(.ا:1كورنثوسأهلإلىافانية

شريعةفىأما،الأشوريةوالتمثريعاتحافورابىتشريعفىشاخبالجثةوالتمثيل

ا-13(ا)35:التثنيةبسفرؤردتالتىالخاصةالحالةفىإلايعرففلمإسرائيلبنى

رمزئا.قصاضاحيث.تمثل

قسددغرامةبمعنىأىللعبارةالحرفىبالمعنىماليةعقوباتهناك.وليست

خطيئةأوجريمةعنتكفيزا.للكهنةيؤدىالذىاناكأما.الجماعةأوللدولة

ومن.دينيةمؤسساتعنوناشئالغرامةطبيعةبهفليست17؟13:الثاني)الملوك

بنسبةعنهيعوضحقوقهأومتاعهفىضررمنالفرديصيبفماأخرىناحية

الضررمنأكبرعامةبصفةيعدلأنهجزافى،جإنبالتعؤيضوطذامنمماوية،

أكبريعدما،الفضةمنقطعةمئةلأبيهايدفعكذئازوجتهسنهلىافترىفمن.الناجم

يدفعنفسهاعنفتاةراودومن91(.33:)التثنيةبهازواجهعنديدفعمماكثيزا

أوكرمهغيرهحقلفىتر!ماشيتهيذعومن16(.؟3:)الخروجتعويقمالأبيها

إلىامتدحريقفىتسببومن4(.33:)الخروجحصادهأفضلأساسعلىيعوضه

فىقسببومن(.ه33:)الخروجالنارأتلفتعمايعوضهمحصولهفدمرجارهأرض

34(.31:)الخروجلصاحبهالحيوانثمنيدفعمفتوحةحفرةبتركهحيوانموت

بأربعةالغنموجمنثيرانبخمسةالثورعنصاحبهيعوضوذنجهحيوائاسرقومن

وا!"شئغة8(.9!:ولوقا6ا:33افاقصموئيلوانظر3137:)الخروجرؤوس

لا(اليوناقالنصفى6)13:الثاقوصوئيل31()6:الأمثالا"فىالمذكورةآضغالت،
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المجزى.التعويضبهافالمقصودحرفئا،تؤخذأنينبنى

تطبيفا36()7:عزراسفرفىالسبىبعدإلاقضاقحكمبمقتضىالحبسيظهرولا

لصدورانتظازاالمتهمينحبسبهايتمسجونهناك؟نتولكنوافد.لتشريع

شرطتااحتجازهميتمبهمالمشتبهوكان34(،15:والعدد3413:)اللاويينالحكم

وربطا-18(.375:وإرمياء3337:الأول)الملوكالغالبفىتعسفيةوبصورة

61:الثاقالأيام)-أخبارالعقابأش!لمنآخرش!المقطرةأوالمشهرةفىالمذنب

لممتنمعأوبتعويضعليهللمحكومالجسدىوالتقييد63(.39:و033-:وإرمياء01

من.دخيلةعقوبة58-95(13:ولوقا03و35:18-536:)متىدينسدادعن

القديمةالتشريعاتفىالتعويضعنيعجزونالذينواللصوصاطيلينى.التشريع

وأنفسهيبيعالسدادعنيعجزالذىوالمدين3(33:)الخروجعبيذايباعون؟نوا

بعدها(.وما3ا"5والضثنيةبعدهاوما3593:)اللاويينللدينوفاىعبيذاعياله

اللجوءومدناللثمخصىالثأر010

المقدمة)انظر"جوثيل"ا!ينفذهاكانوالتىالقدمالشديدةالدمثأرعادةإن

الشريعةهذهأنإلا.الشريعةفىبهامعترفاو؟نقطتخت!لم(الأولوالفصل

القضاءمنالنوعهذاعنتنجمأنيمكنالتىالعواقبمنالحدإلىسعتانفسها

العمدغيروالقتلالعمدالقتلبيناقفرقةفىسعيهاوتمثل.الخاصالشخصى

.للأمانطلئاغيرالعامدالقاتلإليهايلجأللجوءأماكنوإمجاد

فىاللجوءلهيحققصدغيرعننفشاقتلمنالعهد:شريعةفىالقاعدةواستنت

وئقتلنفسهالمذبحداخلإلىلجأوإنفيؤخذبغتاقتلمنأماله،الربجعلهم!ن

يضمحيثققدسإليهالمشارالم!ن"داأنالواضحومن13-14(.31::)الخروج
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المركزىالمقدسأهمهاولكنليهوهشرسققدسأىيكونقدأنهويبدومذتجا،

05-53(ا:الأول)الملوكأدونياإليهلجأالذىايابوتمقدسأىالأسباطلاتحاد

وخكماللجوءتشريعمجمهلموعماساأبنيرقاتليوأبأنإلا.بعدهمنويوأب

3(.38-ا3:الأول)المبوكيغادرهأنأبىحيثنفسهالمقدسقبالإعدامعليه

عباراتبعضأنولوللجوءكم!نالمقادسبأحدللاحتماءأخرمثالثموليس

-373:)المزاميرالأمانلهيسكنهومنالأعداءمنملاذفالهي!.اليهتشيرالمزام!ص

للأشرارفيهم!نولا(4-ه61:)المزامير6يهؤاجمناصالمرءيستظلوفيهه(

5(.:ه)المزاصر

التىالنصوصأنلهيؤسفومما.اللجؤمدنساستقرازاأكثرمؤسسةوهناك

:المقدسالكتابأسفاربترتيبكالتالىو!ترجمتها.يصعبتصفها

القاتلإليهايلجأمدنالمتكونبأنإصائيلبنىالربيأمر9-،35:3:العدد

الأردننهروراءلجوءمدنثلاثهناكأنوالمفترض.الدمثأرمنهرتاالعامدغير

غيرقتللمنإلالجؤولا.بالاسمإشارةإيهاتردلمولكنالأردننهرغربوثلائا

التى!والجماعةالثأرطالببيدىئقتلبلله،لجؤفلابغتاقتلمنأماعامد،

اللجوءمدينةيغادرفلاالعامدغيرالقاتلوتحىالقاتلوتنبذالعمدمسألةتقرر

الكهنة.كبيرأجلمجينأنإلى

للجوءمدنثلاثموسىيختار:بسياقهمتصلغيرنصوهو41-443:التثنية.

.وجولانجلعادوراموتباصر:عبرالأردن

ثلاثاختيارويتممناطقثلاثإلىالأرضئقسمالغزوبعدا-13:ا:9التثنية"

بإضافةتقضيانإضافةأنهماالواضحومن8-9)الفقرتاناسمهايتحددلممدن
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ترحيبموضعالعامدغير(..والقاتلشاسعةالأرض؟نتإذاأخرىمدنثلاث

منه.الثأرلطالبوبسلمونهمدينتهشيوخعليهفيقبضالعامدالقاتلأمافيها،

مدنيشوعيختارلأموسىتبقاهالتعالمواتباغايهوهمنبأمر!-03:9:يشوع+

همالمدنهذهوبثصيوخ.الدمثأرمنالعامدغيرالقاتلبهامجتمىالتىاللجوء+

الجماعه.ئصدرأنإلىبف!!لظلالتثصى.بعدبدخولهاللاجئيسمحؤنالذين

ة.ابفقرتين.7-8فىالمدنبهذهقائمةوترد.الكهنةكبيرموتأوعليهحكمها

)هتآزتغؤقزتةأقرإيتم،تجتل!فيؤلثميهيتمتقتالي،تجتلفيانجييلفي"قاب"لثق-

التزتميما!قتاضزتجغفواالمثز+وقي،تخؤأيىيحاأرذنغئير؟ؤفييفوذا.تجتل!في(خثزون

إتاشان(!فيؤخولآنخاد،ليمئطمنجفغادفيؤزافوت"زأوتين،ليمئطجمنال!فليفي

المسجلةمسارالأحداثمعواضحتوافقفىالمؤسسةتطورالفقرتانهاتانوتبين

يرتبطوالذىسفرالعددمن35بالإصحاحالواردوالتكليف.الخمسةمولمىبأسفار

!فأسمائها،أوالمدنعددعلىينصلاولكنهالأح!ميحددموآبسهولبحقبة

الذىالإقليمفىمدنثلاثمولمىيختار4التثنيةوفىبعدةغزوهايتملمأرض

إلى91التثنيةوبشير.نهرالأردنمنالأقمى1الجانبعلىفعلآإسرائيلبنويحتله

أسمائها،علىينصلاولكتهبعدغزوهاتميكنلمالتىكنعانبأرضمدنثلاث

لإتمامالأسماءمحددةغيرأخرىمدنثلاثإلىو89المضافتانالفقرتانوتشير

ذكرهاوردالتىتلك!المفقودةالثلاثالمدنأنإدراكدونالتقليدى6العدد

بإيرادويختتمسلقاالمحددةبالأح!م03يشوعيذكرالغزويتموعندما4.بالضثنية

الجغرافية.بمواقعهاالستالمدنأسماء
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بينها.وقارناوسياقهاالمتعددةافصوصمفرداتفىالنظرأمعناإذاالصورةوتتغير

الجماعةإلىالمسندفالدورالعدد:سفرمن35الإصحاحالنصوصهذهوأحدث

يدلانطمعفولإصدارمناسبةموتهاتخذالذىالكهنةوبهركبير()عيداهالدينية

عنالدقيقةالتفاصيلوغيابالمتأخرالتا!يخهذاوينمالسى.بعددؤنأنهكل

!)ف03والاصحاحالتثنيةسفرمن91الاصحاحأماق.رويطبقلمأنهعنالمدن

ثأربنكزوعتفظانابلجؤأومدينةالتاتلبلهةلشيوغثوزايسنداناللذان(و91

يشو2سفرمن03الاص!حاحمنبو69النقرت!أنإلافقديصان.البدائيةالدم

الاصحاحمعابصتوفيقبفرضالكهنةكبصالجساعةيأيهرانلاضانتنقيحان

لمأخرىناحيةومن.تفككمنيخلوانلافهحاذلكرمعالعدد،سفرمن35

مسماةغيرفااللداتحفيقئا،تصريغاالتثنيةسفرمنا9الاصحاحكانأنمجدث

تفرضلاالفقرةهذهأنإلا.للتطبيققابلآالتشريعيصبحل!ضرورىوهوأمر

لموإذا7(.)03:سفريشومفىبأسمائهاوردتكنعانفىمناطقوثلاثمدنثلاث

نأمرجعهفهذاالتثنيةسفرمن91الإصحاحفىالأردنعبرفىمدينةدبهرأيةير

الفقرننن8كلأدخلتالتىالاضافةأماأنذاك.إسائيلبنىيدفىتعدلمالأرض

91الإصحاحفإنثممنبعد.ئسىيكنلمالستاللجوءمدنتراثأنفتبننو9

نأيفترضالإصلاحوهذاينفذ،لمإصلاحيبدوكمشرحالضثنيةسفرمن

بمبادئهاوتحتفظمعروفةكانتأ(7-9)03:يشو3فىوصفهاوردالتىالمؤسسة

ميزةانتزاعخلالمندنيويةبصبغةوتصبغهاالجديدةالظروفمعتوفقهاولكنها

التشريعبمقتم!ألىمقدسوجودبسبببهاتمتازكانتالبلداتبعضعن

أ7-9الفقراتالتوثيقهذاكلفىعنصرأقدمفإنثممن.العبادةبمركزيةالخاص
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والأح!مبالدوافعالفجوءمدنوجودتضمنالتىيشوعسفرمن03الإصحاحمن

فىاللجوءمدنوقائمة11-13(.ا:9والتثنية034:يشوع)انظرلوجودهااللازمة

8الفقرةمنبدورهاأتتالتثنيةسفرمن4الإصحاحفىوردتوالتىالأردنعبر

.يشوعسفرمن03الإصحاحمن

باعتبارهاأخرىمواضعفىجميغادبهرهاورد03يشوعفىالمذكورةوالبلدالتا

هذينعنينفصلانلاوجولانفباصر:مصطنعةليستوالقائصة.لاويةبلدات

اسمولايزال،إسرائيليةبلدةباعتبارهاميشعنصبفىدبهرتباصرأنإلاالسياقين

تيجلاثاستولىالمذكورةالستالمدنبينومن.باشانمنطقةفىمحفوظاجولان

تقريئا.085سنةفىباصربغزوميشعوقامم.ق.734سنةفىقيدشعلىبيلصر

عليهاتنازعتبلدةإسرائيلعننهائئافصلهايتمأنقبلجلعادراموتو؟نت

جولانوضاعتالضاسع.القرنمنالأولافصففىوالآراميونإسرائيل

سليمانقبلماإلىالقائمةتتبعالصعبومن.مباشرةسليمانوفاةبعدومنطقتها

وتحديدهااختيارهاتمااللداتلأنداودعهدإلىحتىأوالأسباطاتحادإلى

معومن!ئىوجادرأوبينودكربعينها؟قبيلةالىبانتمائهالاالجغرافىبموقعها

ثانوتا.أمزااعتبارهوينبغىأخرىجغرافيةدلالةلهالأردنعبرفىالثلاثالبلدات

هلولكن.سليمانعهدتسبقولاالقتلىالضنظيمعنمستقلةفالمؤسسةثممن

كانتبأنهاالقوليبررماهناكليسأتطورتوكيف؟طويلةلمدةساريةبقيت

الواقع.فىلهأساسلالاحفااستحداتا

دبهرىمنقدسيتهااكتسبتالتىوشكيم(المقدسة"االلدةقادشمنل!وكان

فبرتضمكانتالتىوحبرونعصريشوع،فىوالعهديوسفوقبرويعقوببراهيم
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بقاغاالأردنعبرالثلاثالمدنكانتوربمابها.الخاصالشهيرمقدسهافىالآباء

قىبهالمعزفاللجوءبحقترتبطاللجؤمدنمؤسسةفإنوهكذا.مقدسة

فىكانتعادةمندنيويةنسخةكأنهاأخرىناحيةمنتبدوأنهاإلاالمقادسء

المقادسامتيازاتتحولتالفايةوفى13-14(.31:الخروج)انظردينيةالأصل

شيوخها.ومجالس،المدن"هذ.إلىكهنتها
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عشرالحادىالفصل

الاقتصاديالوضع

الأرضملكيةا.

هذامندهشةفىإلمرائيلبنووكانالمعابد،أوللفرعونملكمصرفىالأرض؟نت

فى،أما"03-36(.47:التكوينإصكندهمعنهتماقايختلفكانالذىالمصرىالضظام

11أقدمأنإلاشاسجة،إقطاعاتيمتلكونوالمقادسالملكف!نافهرينبين

يحق-لاأراضيمتلكوقكانواوالأفرادوالعائلاتالجماعاتأنتبينافصوص

منلأ.إقطاعياتهوبغيرهاالأراضىوبهذهأصحابها.منشراءإلايضمهاأنللملك

فئلفردتوهبثابتةممتل!تمنمنحةوالإقطاعةإقطاعكات.ينشئالملك؟ن

فىسائذاالإقطاسالنظامهذاوكان.شخصيةخدماتبأداءمنهالتزاممقابل

إشاراقيوتردعدة،إببنودالحثيينوتشريعحامورابىتشريعويخصهالأدفى.الشرق

الألفيةعبرزمنتاتمتدنصوصو!نوزووأوجاريت،وثائقفىإليهعديدةضمنية

ملكيتهالتحويلقابلةغيركعهدةالبدايةفىالإقطاعةوتظهرالميلاد.قبلالانية

التىالمتوارثةالملكيةطابماتخذتالزمنوبمرور.شخصيةخدماتبأداءوترتبط

إلىبهاالإقطاعيةالخدماتارتباطوتحول،مجريةفيهايتصرفأنللفرديحق

عدة.بأشخاصأوبعينهبشخصلانفسهابالممتل!تارتباط
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لأولإسائيلبنوظهرعندمابالفعلراسخاكانالإقطاعاتنظامفىالتطورهذا

لاحقة،حقبةفىإلامركزيةدولةإلىيتحوللمالشعبهذاإنبل.كشعبمرة

سىالتىالنادرةوالضصوصإقطاس.نظامبمرحلةقطيمرلمأنهالواضحومن

فيتنبأآخزبمبنللتأويلقابلةالاقطاعاتنظامإلىتلميخااعتبارهاإلىاالعض

لضباطه،ويهبهاوالكرومالحقولالملكيصادربأنمثلآ،1()8:الأولصموئيل

االباتإلىأقربكانتالأراضىهذهأنإلا،شاولعهدفىبالفعليحدثهذاوكان

شاوليعدوعندمابها.ترتبطخدماتأيةإلى)شارةتردلمإذالإقطاطتإلىمنها

إعفاءإلىفالإشارة35(17:الأول)صموئيلالفلسطينىالبطلقاتلأسرةلإعفاء

واحدةإشارةإلاهناكوليستما.إقطاعةخدمةمنلاالسخرةأوالضرائبمن

جتالفلسطينىالأميرمنصقلخبلدةعلىداودفيحصلالاقطاعية:الخدماتإلى

،376:الأول)صموئيلالحربإلىسيدهيتبعوأنالصحراءتأمننيضمنأنبمثروو

فلسطينية.أرضعلىنحنولكنعسكريةإقطاعةف!نتا(،و01:38

الكهنوقى.المستوىإلىتحولتولوأنهاالإفطاعفكرةإسرائيلبنوعرفأيعلى

ا:3الأولوصموئيل833:)القضاةالأوحدالحقيتىإسائيلتلكيهوهكانفلما

و91(33:)يشوع(يهوه"ملك(المقدسةو"الأرضلأرضها.الأوحدالمالكفهو13(

إنها(.ه36:وحزقيال1618:وإرمياء؟85:المزاميروانظر93:)هوشع(يهوه"أرض

والخروج4و18:36ا:وه15و137:13:)اقكوشالآباءبهاوعدكانالتىايلأرض

334:)العددلشعبهوأعطىغزاالتىالأرضو!35-36(ا:والتثنية3313:

بهاحتفظالذىالملكيةحقواتخذ4(.44:والمزاميرا-13او،33،301:3:لهدشوع

سيادةوبمقتض!33(.35:)اللاوييناليوبيللتشريعأساشا؟فةالأراض!علىالرب
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البشؤمنشاغليهاحقوقبتحديدالدينىالتشريعقضىالأرضعلىالعلياالرب

33و9:33-.اا:9)اللاويننللفقراءوالكرومالأذرةبقايابتركالتكليفف!ن

مرإذاجوعهإشباعقالسبيلىطبروجق3(راعوثوانظرإ-34931:والتثنية

37:)اللاويننليهوهالمستحقالسنوىوالغشر35-36(33:)التثنيةكرمأوبحقل

18:)العددللاوي!ويعطى33-37(،ا:)ايثنيةيهؤحضورفىوشكل03-؟3(

13-5؟(و38:36-1،93:)الضثنيةللفقراءسنواتثلاثالصثركلواخراج31-33(

35:واللالضا.لأ-ا33:)اهمل!جسنواتسبعكلالأرضبراحةالخاصوالتشريع

.)3-7

بنظاموأشورنوزومنكلفىالاقطاطتتوزيعتمالميلادقبلالثانيةالألفيةوفى

(الموعودة)الأرضتقسيمتمعلوهمنوبأمرنفسهاوبالصورة،الحصص!!يص

،69-91:و18:او7!:او1:16وها:6)13:يشحبنصالأسباطبننبالقرعة

كانالقللأرضبالقرعةو)الضقسيم،3(.ا:القضاة:متفرقةأخرىومواضع

العلياالربسيادةدليلبعدفيصاسيغزونهاكانواأوبالفعلفيهامستقرشالأسبارو

ؤضعتغزونحاطرخلالمنأراضيهمكسبواالأسباطأنوالحقيقة.الأرضعلى

يكتمللمبأنهالقضاةمناالإصحاحفىوؤصف)6-13(يشوعسفرفىخططه

المقدسةاأالأرضأنإلىيرجعالأسباطبينبالقرعةالتقسيمكانربماولكنبعد.

كله.للشعبوالعائلةالعشيرةمستوىعلىحدثلماافتراض!امتدادسوىليست

القبيلةتستقروعندما.للقبيلةمشاعملكيةالبدوىالنظامفىوالمناهلوالمراس

المشاععلىالملكيةفكرةولاتزال.المزروعةالأرضعلىنفسهالنظامتطبيقيمكن

منذالقديمةالنهرينبينفىسائدةنجدهاأنالغريبومنالحديثةالعصورفىباقية
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ممندجلةضفتىعلىالآراميينقباثلبينساثدةوكانت4فصاعذاال!سىالعصر

هذهدبهرويتكرر!!رائيل.بنىقبائلأقدمببنيةشبيهةالاجتماعيةبنيتهمكانت

لصوثيقتدونتكاتالتى()كودوروسالأرض!المسحوثاثقفىالمشاعالأراض!

معبد.أولفردملكيتهاونقلالقبائلإحدىممتل!تالملكشراء

باسثزراعفردكلليقومالجماجمةأفرادبينالمشاعالأرضهذهاستغلالويقسم

قائمة.بقاياهتزالولاالحديثةفلسطننفىممائلنظامهئاكو؟ن.لنفسهجزء

ملكأوميرى"9الأراض!باقى؟ن3يينما!ل!أ،كانتوحوافهاانقريةفخارج

إلىتقسمالمشاغالأرضو؟نت"مشاعدا.أرضاباعتبارهللقريةويخصصالدولة

وإذارؤساء،العاثلات.بينالقرجمةأهـبنظامسنوتابالضناوبتيرزيعهايتمقطع

همووالعائلاتالعشائربينبالقرعةالتقسيمهذاأنيخدالمؤقتةطبيعتها!ستثنينا

(377:وانظر3و54:36و55:33-56)36:العددسفرفىوصفهوردالذىنفسه

33(.و47:ا45:)حزقيالالأيامقادمفىلإلبرائيلحزقيالبهتنبأماأيقماوهو

ئسحب؟نحتاالتى""الفرعةمعناه"حصاة"(بمعنى)أصلأنفسه"جوزل!ولفظ

نفسهيهرهأن17()34:أشعياءبسفروورد+القرعةتعينهاالتىالحصة"9وأيضا

(5)3:ميخاسفرفىووردبالجيط"؟تقاقشمتقاو"ؤتذةالأرضمنفزغة!تقاآلتئلا

خاغيماتينتعيبفيخئلآئفتيقنلكتكونو"لآسئسلبونالمحتكرينأن

قسمته.لهمجددوالحبليهوهنصيبهالمؤمنأن5-6()6!:المزاميرفىووردالزثدا؟

بالعرفشبيهةسائدةعادةهناكتكنلممامعنىالتشبيهاتهذهلمثلكانوما

هذامنتقسيمإلىتلميخا13()37:إرمياءسفرفىالإشارةكانتوربما،الحديث

الضح.
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الضخمةوالإقطاعياتالعائليةالمعية30

العاثلاتمنعددبقمقسئابهاالمؤقتالانتفاع؟نالتىالعامةالملكيةهذه

إسرائيل.قالسائدالنظامكانتأنها-يبدوالتىالعائبيةالملكيةمنوضوخاأقل

و"حييق!لفظىمعتبادتايرداننصوصنافىأرض(قطعة)فرعة،جوزل(5ولفظا

ردشحالعاثلةمقبؤالغالبفىتضمالعائليةالملكيةهذهو؟نت)إرث(.اتخلا."

و؟ن3؟(.الحكوشوانظر334:الأولوالملوكا35:الأولوصموئيل34،0333:

،؟:وانظرأ-سب7؟و!؟:،11:إ)التثنيةباتاحظزاإزالتهامجظربحدودترسيمهايتم

التىالأرضبقطعةيرتبطالفلاحو؟ن.ا(.5:وفوشع01و3338:33:والأمثال؟

مجقولملأخابيزرعيلفىكرمتهعنالتنازلنابوتفيرفضأبائه:عنيرث

يعطىالاجتماىالعرفو؟ن!3(.ايأول)الملوكذلكعلىإجبارهشرظللملك

:5الأولوالملوك،،:)ميخاييتييما،ؤتختكزقييما)تختيعيشأنإنسانل!الحق

01(.3:لزكريا5

خروجأوالإرثهذافىالتفريطعدمعلىمجرصان.العاموالعرفالحسوكان

تقسمتكنلمتورثكانتعندماالأرضأنالمرجحومن.العائلةمنملكيته

دونالرجلماتوإذا.مقسمةغيرتظلأواالكرللابنتنتقلبل،الملكياتكسائر

يتزوجنأنلابدكانولكن7-8(37:)العددلبناتهتورثأرضهدبهوركانتورثة

وإذا6-9(.36:)العددأخرىقبيلةإلىنصيبهنيأوللاحتىقبيلتهنداخلمن

أقاربهأقربثمأعمامهثملإخوتهالإرثيأولذريةبلاالأرضصاحبمات

إنجابواطدف،أخيهبأرملةيتزوجبأنالرجلالشريعةوتلزم9-11(.37:)العدد

العاثلة.منالملكيةخروجدونللحيلولةأيضاولكنشكدونللمتوفئذرية
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قمثريعو؟نالفقروطأةتحتإرثهلبيعالحالاتبعضفىيضطرالإسرائيلىو؟ن

عنها.للتنازلقريبهيضطرالتىالأرض0يشترىأنالمرءعلىأجوئيلا.يفرضاد

أرضبوعزوبشترى6-9(33:)إرمياءحنمثيلعمهابنحقلإرمياءفيشترى

الحالاتهذهفى-ويلاحظ9(.4:)راعوثللبيعنعىأرملتهعرضتهاالتىإليمالك

كما،للبيعئعرضماشراءفىالأولويةإلىبلبيع،ماشراءإعادة.إلىالتطرقعدم

)الولن(."جوئيل"لدملكيتهاتأولبلابعوؤدلقريبتردلاالأرفيأنيلاحظ

تشر-حتأويلينبىضوثهاوعلىالمقدسالكتابفئألواضحةالوحيدةالحالإتوهذه

)إلىلهولتأقربيأقى.أرضهلبيعواضطرالإسرائيلىافتقرإذا35(:3:)"هاللاويين

التمثريعهذامنوالغرض.يبيعماليشترى(الترجمةفىعامةبصورة)محذوفةأبيته

ثممن؟ولذريتهلنفسهيشرىأنالعائلةرأسيستطيعلابماالأقاربيحتفظأن

ولكن.العيدةالقرابةفىوالميراثالوريثاتبزواجالخاصةبالتشريعاتيرتبطفهو

تشريعمنفالغرضنحتلف:سياقفىالقديمالترتيبهذايتكرر35اللاويينفى

عليهاالإبقاءمجردوليستملكها؟نتالتىالعائلةأوللفردالملكيةرداليوبيل

"جوئيل".ادبتشريعبالمقارنةمثالتابلجديذايعدما،العشيرةداخل

الاقتصادىالتطوروساعد،الشفعةفىحقهدائمايمارس"جوئيل"اديكنولم

لصالحالعائليةالملكياتبتفتيتالتعجيلعلىالمملكةإنشاءبعدالأولىالقرونفى

ؤتقيرئونبتيياتئتال!تصفونمن8()5:أشعياءويتوعدالأثرياء.الأراض!ملاك

الخفولى"تشتفونمن3()3:ميخاويدينقؤصمع"؟تئقلئمختئبجقليخقلأ

تشغيلعلىتقومالضخمةالملكياتهذهوكانتؤتأخذوتقا".ؤائحئوتؤتغتصمئوتقا

المزارعةأوالمؤاجرةنظامأنالواضحومنالأجراء.أو01(9:الثافى)صموئيلالعبيد
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الأرضلصاحبإمجازاالمحصولمن(العادةفى)الضصفجزةا.المزارعيؤدىحيث

معروقاكانأنهمجالأولطعصورهافىإسرائيلتعرفهلموالبذوربالماشيةيصدهالذى

ايأثرياء11()5:طموسفيلومالأحبارعصرفىبعدفيصابهوغملالضهرينبينفى

قدولكنهالمزارعةنظامإلىتلميخايعدقدماالفقراء،قمحمنجزيةلتحصيلهم

الأول)صموئيللعمالهومحصلتهجمعهيتركالملككانالذىالغشرإلىإشارةيكون

وثائقوأقدم+-ا،(،)31:متىسفرقتردايأرضتأجيرإلىإشارةوأول15(.8:

ام.13سنةإلىتاريخهاويرجعالمربعاتكهوففىاكتشفتالتىالمزارعةعقو

الأولالأيام)أخبارو*ءيديرهاضخمةإقطاعاتيمتلككاناسثبأنونذكر

:8الأول)صوثيلالعبيدغيرمنوالمجندونالدولةعبيدبهاويعمل3(35-ا37:

.)13

الممائنةوالإجراءاتالمعيةنقل3.

شهودحضورفىيبرمشفاهئاالعقديكونوقدعقود.فىيسجلالممتل!تبيع؟ن

الزواجفىالحقلهويصبحلبوعزنعمىممتل!تفتأولااللدة:بابعلىعامم!نفى

باعتبارهعفرونحقلإبراهيمشراءيردكما9-11(.،:)راعوثابنهابأرملة

17-33:)اقكوينالبلدةلبوابةالعابرلنكافةمنمرأىعلىتمتشفاهيةعصلية

علىالمنقوشةالعقودوتشبهالشرسالصكعندقةتقللابنودهاأنإلا18(.

ويذكرناوالشهود.المتعاقد-شوأسماءالمشتراةللأرضوصف:المسماريةالألواح

نوزوعقودبعضفىالواردةالوابة(عندإعلانبعد"أبرتمبعبارةالبلدةبوابةدبهر

كهذا.عقدبإبرامحبرونعمليةتمتوربما
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منذالأدفىالشرقأنحاءو؟فةكنعانفىعرفالذىالمكتوبةالعقوداستعمالكان

فىاكتشفتامسماريتانلوحتانوهناكشك.دونإسرائيلفىسائذابعيدعهد

قب!لالسابمالقزنفىالأشوزىالحكمتحتأبرمتبيعغقؤدعلىوتحثويانجازر

عنالمقدسبالكظيسكتأنالصدفةقبيللمنوإنهبالأشورية.ونقشتالميلاد

التفاصيلدبهرفىيستفيضالمرةهذهفىأنهإلاواحدةمرةإلاالمكتوبةالعقوددبهر

للبيع.حنشيلعمهابنيعرضهحقلآإرمياءيمشترىحيث6-14(33:)إرمياء

فىالصكوينسخ.المالويوزنالشهودعليهويوقعبالحتمويمهرالعقدفيدون

الوصية"حسبشىءكلويتم"مفتوحة".والأخرىممهورةإحداهمانسختين

ويقارنخزف.منإناءفىليحفظهمالباروخالنسختينتسليمويتموا،لفريضة"،

طينمنغلاففىيلفالعقدلوح؟نحيثالمزدوجةالنهرينبينبوثائقذلك

عصرفىالنهرينبينفىاندثرت؟نتالعادةهذهأنإلا.بعينهالنصعليهينسخ

بردىورقةعلىكتببالعبريةالمدونشرائهصكيكونأنالأرجحأنكماإرمياء،

مصرفىمعروفاكانالوثائقمننمطعلىالشواهدأقدموهذارق.علىربماأو

اكتشافمؤخزاوتمفصاعذا؟الهيلينىالعصرمنذعديدةنماذجمنهووجدت

ورقةوعلىالميلادى.الثافىالقرنأوائلمنتبدأبتواريخفلسطينفىنماذجهبعض

و؟نت.فراغبينهمايفصلالعقدمننسختينتدوينيتمكاننفسهاالبردى

النسخةو!تمهرأندونتلفالأخرىو؟نتوتمهزتلفالأولىالنسخة

ولكنهوقتأىفىإلهاالرجوعيمكنوكانإرمياء.عنهايتحدثالتى"المفتوحة"

باروخوكانلمهورة.النسخةدفتحيتم؟نخلافنشبفإذاللتزوفيعرضةكان
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فىالطريقةبهذهالعائليةالوثائقحفظعادةوثبتتخزف؟منإناءفىالعقديحفظ

الأثرية.المكتشفاتمنالعديد

ومغارةحقلأإبراهيمفيشترى.الأرضقيمةعنبالكثيرالقديمالعهدينبئناولا

)غيرقسيطةمئةيعقوبويدفع15(.33:)التكوششاقلأربعمئةزهاءالمكفيلةفى

33(.،3:ويشوع3391:)التكوينشكيمفىأرضقطعةفىقيمتها(معروفة

ويدفع،3(.،3:الثافى)صموئيلشاقلبخمسينوثورهأرونةبيدرداودودشترى

،3(،ا:6الأول)الملوكالسامرةلتلثمتا(شاقلآلاف)ستةفضةزنتىعمزى

العباراتهذهوتمدنا9(.33:)إرمياءشاقلعشرسبعةيكلفهإرمياءوحقل

ولاالأرضموقعنعرففلا،بالدقةيتسممنهاشىءلاولكنالأسعارعنبفكرة

قيمةوتحسبالعصورنحتلففىللفضةالشرائيةالقوةولاللشاقلالحقيتىالوزن

الشعيرمن"حومرال!شاقلبخسمين16()37؟اللاويينسفرحسبالحقل

ينتجه.

)4:راعوثسفروحسب.رمزىلإجراءيوثقالأولىالعصورفىالملكيةنقل؟ن

يخلعيلى:كماالتعاملاتكافةتوثقبأنإسرائيلعصوربعضفىالعادةجرت7(

ويرمزشهودأماميتمالإجراءهذاوكانالآخرللطرفويعطيهنعلهالطرفينأحد

الشفعةفىحقهعنلنعمىجوئيلأوليتنازلالطريقةوبهذهحق.عنالتنازلإلى

منبالزواجالأخلاقىالالتزاميرفضالذىالزوجوأخو8(؟4:لبوعز)راعوث

أرملةعلىحقهمنمجردوبذلك9-.ا(35:)التثنيةعنهنعليهخلعيتمأخيهأرملة

أذوتمشكل9فعبارة،الأرضملكيةنقلفىإثباتأداةيمثلكانالضعلأنويبدو.أخيه

نوزووفى.الملكيةوأخذالتمكينتعنى01(801:-01)06:المزاميرفى"تغليأظزخ
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أيضاوهناعليها.المشترىقدمويضعيبيعالتىالأرضعنقدمهيرفعالباح؟ن

بعضعلىالشرعية!ضنىرمزتاشدادايمثل)ؤثوتا(النعالمنزوتجاأننجد

بيععن6(6:8؟)3:عاموسبسفروردمايفسرقدماوهو.العاديةغيرالتعاملات

الاغتصابئدبسبينماظلقافئطرد،النعالمنزوجمقابلفىشرائهأوالبائس

(3)13:الأولصموئيلسفرمناليوناقالنصفىنجدهنفسهوالمعنى.الشرعيةرداء

لمأىأحد،مننعلأىصموثيليأخذفلم91(؟)46:سيراخسفرفىيتأكدالذى

حراقا.كستاليحققالشريعةيلير

والاللمتنجارالإيداع.ع

آخرطرفعندالأمانةسبيلعلىشيتاالناسأحدبمقتضاهيودعحرعقدالوديعة

6-13(33:)الخروجالعهدشريعةوتتناول.الطلبعندإليهويعيدهايستغلهالا

نفسهالمؤتمنيبزئفسدتأوالوديعةضاعتفإذا.والماشيةوالمنقولاتالمالوحيدة

تعويضعليهوجبوإلافسادهاأوضياعهافىذنبلهيكنلموإناالمينمجلف

ردعليهوجبكذتاحلفإذاأنه31-36()5:اللاويينتشريعوصاصاحبها.

مماثلة،بنوداحامورابىوتشريعالبابلىإشنوناتشريعويتضمنخسها.ومعهاالأمانة

علىمتأخرمثالوهناكعقد.فىوتسجلشهودأمامالأمانةبإيداعالأخيرويقضى

الأبطوبيايودعإذ(هو3:9:وه103،و14:4)1:طوبياسفرفىالإجراءهذا

كتابةالوديعةووثقتممهورةر؟ئبفىغابيلوسلدىأمانةالفضةمنقناطيرعشرة

منوبستعيد.بنصفهمنهماكلواحتفظوالمؤتتنالمودعمنكلعليهوقعصكفى

الصك.تقديمهلدىالوديعةطوبياشخصيمثل
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الاستئجارعلىينطبقلاوهذاطرفيها.منأىيدفعهمقابلأالوديعةتقتضىولا

-إلخدماتبعضلأداءاستئجارالأجراءباستثناء-العقودمنالنوعهذاأنإلا

14()33:الخروجسفرفىت-.!سوىهناكوليس.إسرائيلبنىعندعرفمانادزا

أشرناأنوسبقالحثيين.قشريعاتضوعلىأولناهإذاحيواناستئجارإلىيشيرقد

.الأرضاستئجارإلىمؤكدغيرتلميحسوىيتضمنلا11()5:عاموسسفرأنإلى

تحريمهامنالرغمعلىبفائدةقروضش!علىفتطوروالأغذيةالمالاستثجارأما

غا."

القروض50

يجدأنالمفترضمنكانالاستدانةإلىتضطرهبضائقةيمرالإسرائيلىكانعندما

ها:و؟ا3731:)المزاميرالخيراتمنالفقراءفإقراض.قبيلتهأوعشيرتهمنالعون

لأنالإقراضيرفضونكانواكثرةأنإلا43(.5:متىوانظرا-933:وسيراخ

3-937:)سيراخاستطاعواوإنديونهميسددواولمبالتزاماتهميوفوالمالمدينين

13(.8:وانظر

أقرتهالذىالوحيدافوعوهوفواثدبدونالإقراضعننتحدثهناونحن

غيرهم.دونإسرائيلبنىبينالقروضتتناولوالتى34(33:)الخروجالعهدشريعة

علىفائدةيأخذأنللإسرائيلىيجوزفلا03()33:الضثنيةتشريعفىالبندهذاوتطور

فىيطالعناالذىنفسهالمبدأوهو،الإسرائيلىأخيهمنلثىءأىأوالغذاءأوالمال

3313:)التثنيةبفوائدالأجنبىيقرضأنلهيجوزولكن35-38(؟)35:اللاويين

بنىجيرانعندبهمعمولآكانبفوائدالإقراضأنوالحقيقة6(.15:وانظر

إسرائيل.
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تعنى)حرفئاو"تربيت("قضمة((تعنى)حرفتا!نيمثمك"العبريةفىوالفاثدة

)15:المزاميروفىوالتثنيةالخروجتشريعاتفىإلاالأولاللفظيردولاإزيادة((.

ويصعبالآخراللفظمعجنبإلىجنتادائئافيرداللاحقةالنصوصفىأماه(.

الإقراضمننوعأىإلىالبدايةفىيشير"نيمثمك(لفظكانوربمابينهما.اقفرقة

لفظفإنوبالتالىالمالقروضعلىبعدفيمااقتصرثم03(33:التثنية)انظر

استثناةيردحيث3537:اللاويين)انظرالعينيةالقروضإلىيشيركان)تربيت"

القرنفىفيلةآراميولنايقدمالحالةتلك.وفى(.نفسهالجذرمن"قربيتألفظ

يردالذىالوحيدهنا"قرييت!فلفظالتطوزمراحلآخرالميلادقبلالخامس

فإماأيقما،الاقراضنظامفىتطوزاالمفرداتتعكسوقد.المالفىحتىفائدةبمعنى

يوغأو(قضمة)نيمثمك:أربعينإلايتسلمولاشاقلبستينص!المقترضيوقعأن

اد"تربيت"يكونوقد(.زيادة:تربيت)ستينبسدادويتعهدشاقلبأربعينص!

انخفاضالاعتبارفىتأخذإضافة؟نربماأوالسدادعدمحالةفىثفرضزيادة

أسعارها.تنخفضحيثالحصادبعدوالمسددةالشتاءفىالمقترضةالموادقيمة

.الحدسسوىسبيلآمعهنجدلاحدإلىنادرةفالمعلومات

.التشريعاتهذهمخالفةإلىالخارجمنالواردةوالأمثلةالاقتصادىافموأدى

فيفعلالرذيلأما(،ه)15:المزاميرفىوردكمابفائدةيقرضلاالحقفالمؤمن

جلبتالتىالخطايامنهذهوكانت17(.18،8،13:حزقيالوانظر388:)الأمثال

السبىبعدحالأأفضلالأمورتكنولم13(.33:)حزقيالأورشليمعلىاللعنة

عاليةربويةبفواثدالإقراضركان.بالديونمثقلأا-13()5:نحميافىالشعبفنجد

ن؟نفسهأورشليمهي!أنالأحبارمصادرمنويبدو.فيلةيهوديمارسهأمزا
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33()91:ولوقا37()35:متىفىوردتالتىالح!يةمنوبستشفبفوائد،يقرض

علىتدل!رفىالونانيةفالبردياتذلكومع.ومقبولةشائعةكانتالعادةهذهأن

حقبةفىإلاالصارمةفيةالمص!العملياتهذهممارسةفىيضلعوالمأليهودأن

.متأخرة

فىف!نت،للغايةمرتفعة-القديمالأدقالشرقفىالسنويةالفائدةمعدلات؟نت

صكلىوالحلثالمالةالقروضعلىالخمسأوالربعبمعدلوأشوربابلمنكل

وقالعلياالهرينبينوفى.الغالبفىبكثيرذلكمنوأعلى،العينيةالقروض

الف!د.أماافصف،أوالثلثإلىتصلف!نتأصكلى،المال-صكلىالفائدةكانتعيلام

.عصرفىالفائدةاتحفضتمصروفى.بابلقىكمثيلتهاف!نتالقمحقروضعلى

أقص!أيفماوهو؟فيلةفى.سنوئابالمئةعشراثنىإلىيبدوماعلىفتدنتالطالمة

كانبمالناعلمولا.الأولىالميلادي!القرونفىرومافىبهمسموخاكانمعدل

النصتفسيرتمالمقدسللكتاباللاتينيةالترجمةفنى.إسرائيلفىعليهالحال

بالمئةواحدبمعدلفائدةبمعنىالروىالعرفضوءفى11()5:نحميابسفرالمشورى

.محرفالنصهذاأنإلاشهرئا،

الضمانات60

ففىالسداد.عنالمدينتخلفحالةفىضماناتيطلبأنللدائنيحق؟ن

رهئاوعصاهوغصابتهخاتمهلثاماريهوذايعطى17-18()38:اقكوين

واللاتينيةاليونانيةفى؟5!+3،!لفظمنهاشتقالذىاللفظوهو)"عيرابون"

كانإخوتهإلىداوديوفدعندما18()17:الأولصموئيلوفىلأجرها.(والإنجليزية

388

http://al-maktabeh.com



فىوالرهن.مهمتهإتمامهعلىدليلآ)عروبا(برهنأبيهإلىيعودأنمنلابد

لدينه.تأميتاالمد-شلةيعطيهالداثنحوزةفى.ضمانالائتمانيةالمعاعلات

والأفعال)غبتيت(،أواعائت"أوأحائلاه(أو)حائل،العبريةفىالمنقولوالرهن

الألفاظفهذهمعانيهابينالتفرقةمحاولاتمنالرغموعلىأتعفذ،.تعنى.المشتقة

34:واتثنيةذ،بأ-35-3336:الخررجقالمتطابقةالمفاهيم)انظرمترادفةتبدو

و؟نتالقروضعقدعندمقبولةضماناتالرهونهذهو؟نتت،(.قيأكأ13-13

سدأدأيسيلهأنحقهمن؟نالدائنأنعلىيدلماهناكوليس،الدائنمجوزةتظل

التثنيةفىللدائنوليس15(.3:وه1316،لأ:8)حزقيالردهمنلابدفالرهن،لماله

بلاوهو،خارجهلهيسلمبل،بيدهالرهنليأخذالمدكأداريدخلأن11(1)،3:

المعيشةأدواتمنأىقبولومجزم.المصادرةأش!لمنش!لأىتجنتاشك

عنرمزتابديلأثوتاالغالبفىالرهنو؟ن6(.،3:)التثنيةكضاناتكالرص

الغروبعندإليهيردالفقيرثوبإنتقولالعهدشريعةأنإلا،نفسهالشخص

34:التثنيةفىالت!ثريمهذاريتكرر35-3336:)الحروجالليلفىبهنفسهليستر

الدائنعلىحرمالذىالثوبوهذا8(.3:وعاموس9و336:34:أيوبوانظر13-13

رهتابل،الدينمعقيمتهتتناسبحقيقتارهئايكنلمالنهارفىإلاعندهيبقيهأن

الأرملةوثوراليتيمحمارأما.إسرائيلفىعامةالمنقولةالرهونعلىينطبقرمزتا

ربحئا.استغلالهمايصكنبل،حقيقيانفضمانان3(34:أيوب)فى

نحميافىوردمافحمسبواحد؟موضعفىإلاالثابتةالرهونعنحديثيردولم

هذاو؟ن.القمحمقابلفىوبيوتهموكرومهمحقوطميرهنونالهودكان3()5:

و؟ن(،ه)فالممتل!تهذهفىفعلئايقي!ونكانوافالدائنونرهن،مجردمنأكثر
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سدادريعهامنيتممربحةضاناتالأقلعلىف!نتا(.ا)فبردهايطالبنحميا

يتناقضبما(للآخرين5:)فالأغيارإلىالملكيةنقلقبيلمنكانتوربما؟الدين

الرهن.مفهوممع

قيمة،أعلىلضمانإثباتأدواتمجردالثيابسيمالاالمنقولةالرهون؟نتوربما

)ضشان!ا(.أنللمرابىمجقلا.1()34:التثنيةفنى.نفسهالإفسانلشخصرهنأى

ا-13."أالفقرتينحسبهو"ثوبالذى)غبوت(الرهنليأخذالمدينبيتيدخل

لفظ"!قشاء!-معنىأيضاوهذا،الدائنعنديعملمن3(ا:)5التثنيةفى"قشيه"واد

والنصإلضثنية.منا5كالإصحاحالسابعةالسنةإلىقشيرالتى33()01:نحمياقى

اللفظيردحيث11(7،01،)5:نحميأفىشخص!كرهنبفهمهلضايسمحأخرىمرة

36(.33:والأمثال3401:)التثنية"مشاءا!يسىالضمانبهذاالمبرموالدين.نفسه

الدينيصبححينإلاللدائنيسلميكنلمالضمانيمثلكانالذىوالشخص

مقابلالدائنخدمةفىيعملف!نالسداد.عدمحالةفنىوإلاالسداد؟مستحق

القصةفىواضخاهذاويبدوالأمرلزمإنالأصلىالدينمقابلفىبل،الفائدة

الأرملةولدىليأخذ)نوشىء(المرابىيأقحيثأ-7(،)4:الثاقالملوكفىالواردة

إليشعمعجزةبفضل)ئشيه(رهنهاوتستردمعهايظلانولكنهمالهعبدين

لاالمدينيعوطمممنشخقماكانالرهنأننفسهاالفقرةوتبينبولديها.وتحتفظ

كعبيدويسلمونهموبناتهمأبناءهماليهوديرهن3()5:نحمياوفى.نفسهالمدين

صورةوكانت(.للمرابينإسرائيلبنىأبناءهيهوهيبعلمحيثا05:أشعياء)انظر

العادةهذهالعهدشريعةوتدين.حقوقهملشهمممالدىبغيضةالمرابينهؤلاء
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وانظربعدهاوما56:)نحمياعليهاالعارمغضبهنحمياويبدى،3(33:)الخروج

111(.901:والمزامير333:الأولىصوئيل

خدمةفىللعمليضطركانرهنايمبكالسدادعنالعاجزالمد-شيكنلموإذا

47(.35،93:واللاوينن13ا:5)التثنيةلدينهسداداثالثلطرفنفسهببعأودائنه

إسائيل.بنىلعبوديةالرئيسالسببالد-سنسدادالعجزعنو؟ن

امفالا703

بدفعنفسهالمد!أوالمرهونالشخصاحتجازدونالحيلولةالام!نفىكان

)الجذرع)يتدخل"منالتوراقىالتشريعفىوالضامن.ضامنخلالأومنكفالة

السدادعنالعاجزالمدينلصالحالسدادواجبالدكأيصبحعندمارب"(

ومجموطت.محلهنفسهلاحلالأوالمدئمنبتحصيلهإماالدكأبسدادويتكفل

أسفارفىذلكإلىعدةضنيةإشاراتهناكلكنذلك،كلتنصلاالتشريعات

36:ا-36:ؤ18و15:17)11:الأمثالسفرقالواردةافصوصوتدلالحكماء،

ترجعتكنلمالعادةهذهأن!كلى)السليمانية(المجموسكاتإلىتنتىوالتى3!(

الضهرين.بينفىعليهاالقدمشديدشاهدوهناك.إسرائيلفىمتأخرلضاريخ

51و11:ا6:)الأمثال"اقصفيق"فىتتمثلرمزيةلإيماءةيتدخلالضامنكان

إلا،المدين(جبهةعلىابالضربافهرينبينوفى3(.17:وأيوب36و18:33و17:

النجاةعلىيعملأنالضامنعلىوكانالظاهريتعدىلاقدالفعلينبننالتشابهأن

هوأصبحوإلا(3-ه6:)الأمثالدينهيسددأنإلىالمدينعلىبالإلحاحبنفسه

منالأمثالسفرويحذر37(.و3713:33:-0316:)الأمثالللارتهانعرضةنفسه

فالصالحذلك،فىتحفالافأقلسيراخأما.الأغرابأوالأصدقاءضمانفىالتس!م
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بفاعله؟الضمانيودىماوكثيزادائتا،المعروفجاحدالمكفولأنإلا،جارهيضمن

ا-934:)سيراخطاقتهفىلميسبماغيرهيضمنأنللمرءينبىلاالأحوالأىوعلى

13(.8:وانظر03

الللمبتللصنة8.

الفقرتناىإلىبفواثدالإقراضوتناىالعائلةفطاقمنالملكياتخروجأدى

المساواةصكلىالقضاءوإلىيعولونمنأوالسدادعنالعاجزينالمدينينواستعباد

التشريعوعملمثالى.كمبدأباقيةوظبتالقبائلاتحادإباننشأتالتىالاجتماعية

اليوبيل.وسنةالسبتسنةبثمصريعين:.الآفاتهذهعلاجعلىالدينى

سنوأتستمنلأكثرالإسرائيلىالعبداحتجازجوازبعدمالعهدشربعةتقف!

3-6(.31:)الخرؤجسيده.عندنحتازاالبقاءيؤثرلملاماالسبتسنةفىيعتقوأن

دخولوقتمنتحتسبالستالسنواتأنتعنىالفقرةهذهأنالواضحومن

سنةفىوالكرومالحقوكبإراحةالعهدشريعةتقضىكما.سيدهخدمةفىالعبد

إذاماالضصيذكم،لا1(.01-ا33:)الخروجللفقراءتطرحهمايتركوأنالسبت

الثريعةكانتإذاومالآخرمالكومنلآخرحقلمنتختلفالحسبةهذه؟نت

التىالتاليةالفقرةفىأرجحالأخيروالحلمحدد.موعدفىيطبقعامبحسابتقضى

13(.33:)الخروجنفسهابالصورةاحتسابهوطريقةالسابماليومإلىتشير

"الإبراء"فيتم1-18(.15:)التثنيةالتثنيةشريعةفىالإبهامهذامثلنجدولا

ا-6(.)فدينسدادلعدماسئعبدمنكلإعتاقيتمثمسنينس!بع)شميظاه(كل

الجديدالسياقهذافى3-6()31:الخروجتمثريعاتتكررالتىا-338والفقرات

السدادعنعجزوامدينونفالعبيدنفسها؟بالصورةالتشريعهذابتأويلتغرى

393

http://al-maktabeh.com



ا7-االفقراتأنإلاالد-ش.بشطبمرتبطوإعتاقهم)بيعوا،،أوأنفسهم"فباعوا"

عنيدهيقبضأنللمؤفليسمحدد:موعدفىويتمعامالابراءهذاأنعلىتدل

العامةالطبيعةوتتأكدالإبراء،.سنةالسبتسنةقيبتقدإلفقير)قاثلآأخيه

أسبعكلالشريعةبتلاوةتقمىالتى11(1)31:التثنيةفىالتمثريعلهذاوالدورية

الابراء،.سنةموعدفىسنوات

التثنيةفىوجولهليسوالذىبالأرضالحاص3-7()3؟:الحروجوتمثريع

سنواتسبعكلشنةلمدةتسزيحأنفللارض3-7(:)35:اللاوتسفرفىيتكرر

وييد.الموعودةالأرضالشعبدخولمنذسبتكسنةبدايتهاتحتسبدورةفى

طوالالعيمث!منمحصولهايمكنهممجيثالسادسةالسنةكلالبركةلاحلالالرب

18-33(.35:)اللاونالحصادموعدوحقأيضالهاالتاليةوالسنةالراحةسنة

العبيدوعتقالأرضبراحةتمتازالسبتسنةأناالنودهذهكلمنيتضح

منمستوحاةسنواتالسبعدورةويبدوأن.الديونعنللتنازلرمزاالاسرائيلينن

)سبت(لفظاستعمال؟نثممن4السبتبراحةينم!الذىأيامالسبعةأسبوع

34،35،و358:36:)اللاوس!هاوالفترةالراحةسنةمنكلإلىالإشارةقنفسه

35-36ا،:)التكوينأخرىتوراتيةسياقاتفىسنواتالسبعدوراتوتتكرر3،(.

سنةفىالإبراءيقابلماهناكليسولكن.الشرقيةالآدابوفى،3-37(9:واقثنية

بالضرورةيعنىلاسنواتسبعقبلأبرمديئاتبرئبطلصيةيةبرووجود4السبت

يهودى.تأثيروجودأونفسهاالعادةوجود

خارجالمؤسسةهذهعلىدليلأىنفسهالمقدسالكتابفىنجدنكادولا

)الملوكأشعياءأعطاهاالتى)الأمارة(تكونأنالمستبعدومن.التشريعيةافصوص
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الرغمعلى(اليوبيلسنة)أوالسبتسنةإلىإشارة03(ة37أشعياءت93ا:9الثافى

عهدفىالعبيدوعتق31-33(.)35:اللاويينونصالصهذايينالشبهأوجهمن

يشكوولكنها-13(3)15:التثنيةبنصإرمياءفيهيستشهداستثنافىإجراءصدقيا

وانظر35-36)36؟اللاويينلروايةطبقا!المقدسةو"الأرض.الشريعةتجاهل

اليهود.ترحيلبعدإلاسبوتها!!استيفاءمنتتمكنلم31(36:الثاقأخبارالأيام

وعسنحتجزواالأرضنتاجعنالسبتسنةفىباقنازلنحمياأمرهمالسبىوبعد

نأومع33،..ا:)نحمياالسبتسنةلأح!مواضمحةإشارةيعدما،لديونكضان

وأأنذاكمعروفةغير؟نتالشريعةأنيعنىلافهذاإليهايشيرلاا-13()5:نحصيا

عاجلأحلأتتطلبكانتالاجتماعيةفالأزمةبها،معمولوغيرمعروفة؟نت

السبت.لدورةانتظاردون11(ف)انظر

إلاالأقلعلىالأرضبراحةيتصلفيماالشريعةتطبيقصكلىواضخادليلآنجدولا

"إذاليهودعندالطعامفىنقصحدثم.ق.ا-63163سنةفنىاطيلينى،العصرفى

أخرىتاريخيةمعلوماتوهناك53(.6،94:الأولبيين)الم!"الأرضسبت؟ن

عهدبدايةحتىالالتزامهذاتتبعمنلمكنتناصدقتلوالمؤرخجوزيفوسيقدمها

كانأشهوعلىالتمثريعوجودعلىآخردليللديناهيرودعهدفنىالأكبرهيرود

الشريعةمنللتهربحيلةهليلابتدعالفترةتلكوفى.للمقرضينإحراجمصدر

كانالتىالميزةالمدينبهاينكرالعقدفىعبارةإدراجو!"بروسبولإ،باسمعرفت

العثورتمكهذهعبارةيتضمنبدينإقراروهناك.السبتسنةمنبهاسيحظى

تمالتىالمزارعةعقودأنويلاحظئراح،أيقماالأرضوكانت.المربعاتفىعليه

مؤرخةو!)شميظاه(.الضاليةالسبتسنةحتىتعتدنفسهنالم!فىعليهاالعثور
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عقودتجديدفيهايتمالتىالفترةو!سبتدورةبدايةكانتالتىم.133بفبراير

..-الأرضحيازة

بنىالتزاممدىتحديديصعبولكنقديمةمؤسسةالسبتفسنةثممن

ودينى.قوىتوهجلعصوروتنتىومتأخرةنادرةالإمجابيةفالأدلةبها.إسرائيل

اليوبيلدلمغة9.

8-35،17:)اللاوييناليوبيلسنةبأح!مالسبتسنةأح!مترتبط35اللاويينفى

بعضيطرحنصوهو!طيهمإ(.علىمنهاعديدةفقراتتنطبقحيث33-55

فىباففخإعلانهاتمبدايتهلأنالاسمبهذاالؤبيلفيسى.الصعبةالتساؤلات

وكانت.السنينمنأسابيعسبعةنهايةفىسنةخسينكلتحلو؟نت(.)يوبيلالبوق

يدخلإنسانوكلتستريحالحقولوكانت.الأرضس!نل!)ذزور(عتقبمثابة

الأصليينلأصحابهاتغربتالتىوالبيوتالحقولتعودأىأخرىمرةأسلافهأرض

السنةفىشرائهابإعادةإلااستردادهايمكنيكنلمحيثالمدنبيوتباستثناء

السنينعددمجسابتتمبالأرضالخاصةالضعاملاتكانتوبالتالىلبيعها.التالية

حصادها.مراتبعددإلاالأرضيشترىالمرءيكنفلم،التالىاليوبيلإلىالباقية

أسعارفإنلذا،الإسرائيليينوالعبيدالسدادعنالعاجزينالمدينينعتقيتمو؟ن

و؟نت.التالىاليوبيلإلىالمتبقيةالسنواتبعدديحتسبكانالعبيدهؤلاءشراء

ملكف!مطلقا،بيغاتباعلافالأرض،موجودةالإجراءاتلهذهالدينيةالمبررات

منأخرجهمالذىالربخدامفهمالأبد،إلىيستعتدونلاإسرائيلوبنو،الرب

مض

نأنفترضلمفما.صعبةعقباتواجهتهالتمثريعلهذاالعملىالتطبيقأنويبدو
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سنواتآخروالأربعينالتاسعةالأمرالسنةواقعفى؟نتالخمسينالسنةهذه

تترككانتالأرضأنمعناهفهذا8-.االفقراتعليهتنصماخلافوعلىالسبت

بفوائدوالإقراضالملكيةنقلأنيفترضفالتشريع.متتاليتينلسنتينللراحة

المملكة.عصرفىفعلآالحال؟نوهكذا،سائدةعاداتلدينضماتاوالاستعباد

للأراضىعامةردعمليةوجودافتراضيصعبمتطوركهذامجتمعفىولكن

بعتقالخاصةللتعالمكانماثانتا.ورثتهمأوالأصليينلأصحابهاوالممتل!ت

الذىالسبتسنةقشريعمعتتناقضبينماذاتهاحدفىفعالةتكونأنالعبيد

.سنواتسبعكلبعتقهميقضى

قشريعيتانفقرتانوهناكوقت.أىفىظبقالتشريعهذاأنعلىدليلثموليس

النسخةإلىتنتميانأنهماإلا4(36:والعددا-37635:)اللاويينإليهتشيران

وليس35.اللاويينعلىجليةبصورةوتعتمدانالخمسةمولمىأسفارمنالضهائية

بموضوعيتصلففيمادبهره.السياقيتطلبحينحتىإليهيشيرتاريشنصثم

35.اللاوييندون15بألتثنية14()34:إرمياءيستشهدالعبرانيينالعبيدعتق

اليوبيلسنةعنشيتايقوللاولكنهالسبتبسنةالالتزامإلىالشعبنحمياويدفع

أعطىفإذاذلك،إلى17()46:حزقياليشيرالأنبياءأسفاروفى33(..ا:)نحميا

)درور("العتقسنة)فىالحاكمإلىالهبةتعودخدمهلأحدملكهمنهبةالحاكم

كما،قادملعصرموجهةحزقيالتعاليمأنإلا.\(.)35:اللاويينفىالحالهوكما

أشعياءفىنجدهاأخرىضمنيةإشارةوهناكمضاقا.يعدتحديذاالنصهذاأن

النصهذاأنإل!،للأسرى)دروراوعتقفضلبسنةالنبىيبشرحيثا-3()61:

السبى.بعدماإلىينتمى
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تتحققلمالاجتماعيةوالمساواةللعدلقاعدةيضعاليوبيلتشريعفإنوهكذا

)اللاويين"القدسية"تشريعمنجزءأيش!وهو.نشأتهتاريغتحديدويصعبقط.

أواخرفىأورشليمكهنةجمجهوربما،سفراللاوييننصوصأقدميعدالذى17-36(

كتطورووضع"،القدسية"تشريعإلىمضافاليوبيلتشريعأنإلا،المملكةعصر

السبى.إباندؤنوربماإرمياء.عصرفىمعروفغيرلايزالوكان،السبتلتشريع

هذهتأملفىحزقيا!لاستغرق17()46:حزقيالعملمنالفقرةهذهولوكانت

إليه.يشيرلالأنهنحميابعدبلالسبى،بعددؤنربماأورنفسها.الأف!

عدمفمبدأكثيزا.أقدمتارلغإلىبهترجعأخرىآراءهناكأخرىناحيةمن

وسنوات.قديمةفكرةالتشريعهذاعنهيدافعالذىالغرباءإلىالميراثخروج

بينالسبعةالسبوتفىيقابلهاماطاالخمسينالسنةيوبيليليهاالسبعالسبت

العنصرةأوالخمسيناليومفىبهلمجتفلالذىالأسابيعوعيدالأولىالحزمةتقديم

فىاتبعربمازراستقويمأساسيوقاالخمسينودورات15-16(.33:)اللاويين

السنةأنيلاحظولكن.فلسطينمزارسبينماحدإلىباقئاولايزالكنعان

المرهونينوعتقالديونمنالإبراءأوللأرضتوزيعإعادةمنبهتتميزبماالخمسين

ىأهناكوليس؟المقدسالكتابخارجم!نأىفىلهوجودلاللديونضماتا

إلىالعضولجأالعصورمنعصرأىفىالعامالعتقهذامثلوجودعلىدليل

هذاأنإلاتهششا،)العقود(ايألواحأنبهاوردالتىالمسماريةالألواحشواهد

.بالالتزامالوفاءأوبهت!ثريىلخللبطلانهأواتفاقإلغاءعلىإلايدللاالفعل

"دورارؤأو"أندورارؤالأكدىاللفظوبننبينهصلةوجوإلىذهبمنوهناك
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باللفظواضحةبصورةيتصلوهو،الحريةإعلانأوالعتقأوالإعفاءيعنىالذى

.الالتزاماتمنوالدورىالعامالإبراءيعنىلااللفظهذاأنإلا؟"ذروزالعبرى

تشريعأنترىالتىالفرضيةرجحانيزدادالاعتبارفىالعناصرهذهكلبأخذ

نطاقهبتوسيعالصرامةمنمزيدلإضفاءفعالةوغيرمتأخرةمحاولةكاناليوبيل

سنواتبينالفترةبمدتطبيقهلضيسيرنفسهالوقتوفىالأراكماملكيةليشمل

كلفقديكنلمقديمتقؤيمبإطارواستعانقديمةأف!رمنمستوحىوهوالإبراء.

فكرةوظلمثاقاتشريغاكانرلكنه.الدينيةالأوسارووفىالزراعيةالحياةفىقيمته

ميتة.
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عشرافافىالفصل

الزمنيةالتقسيمات

القديمةالدفمرقتقاويما.

الئقايىتين"يتقصعلاوالقمرالشمسخلقالربأنا(!ا)1:الضكولنسفرفىنقرأ

بدورانعملتا.الزمنحسابويتمؤييمي!(آؤأئاؤأؤقاتيلآتابؤتكونؤالفيل

بدورانوالشهرالأرضحولالشمسبدوراناليومحسابفيتم.الجرمينهذين

ماأسهلوهوواليوم.الشمسحولالأرضبدورانوالسنةالأرضحولالقمر

بالضرورةهووالخاصةالعامةالحياةينظموالذىالزمنيةالوحداتمنيلاحظ

منصحيخاعددايساوىلاالقمرىالشهرأنإلا،النظم؟فةفىالأساسيةالوحدة

فى،ساعةمنوكسرساعاتوثماقيوتا354تساوىقمرئاعمثرشهزاواثنا،الأيام

ثممن.ساعةمنوكسرساصكاتوخسيوتا365مقدارهاالشمسيةالسنةأنحين

فروقوهذهيوقا.عمثرأحدمجوالىالشمسيةالسنةمنأقصرالقمري!فالسنة

منلأخرىفترةمنالتصحيحإلىإلاتحتاجولابداقلمجتمعبالنسبةطفيفة

والضرائبوالدينيةالمدنيةالمؤسساتتطورأنإلا.تطبيقيةتعديلاتخلال

الشرقعصورفىالأفرادبينوالعقودالدينيةوالاحتفالاتدورتاللدولةالمستحقة

تقويموضعإلىأىوالمستقبلالماض!توارلغتحديدحتميةإلىأدت!هاالأولى
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للتقويمالقديموالتاريغ،والبقاعالعصوربتباينتتباينالضظمهذهو؟نترسبى.

اقعقيد.منبقدركبيريتسم

الشروقيبهونأنلضمانتعديلهتمقمرئاتقويتاالبدايةفىا!ريونتبنى

السنةشهورآخرفىيحلأنلعيدهلابد؟نالذى-اليمانيةالشعزىفجمالشمسى

والشمسيةالقمريةالسنتينبيناقوافقعلىوللحفاظ.السنةنهايةعلىعلامة-

الدينيةالأعيادينظماققويمهذاوكان.لأخرىفترةمنقمرئاشهزايضيفونكانوا

هذهولتفادىالميلادقبلالثالثةالألفيةمطلعوفى!طه.صرتاريخمرعلىالموسمية

قوامهاشمسيةسنةأقرواالمدنيةالحياةباحتياجاتوللوفاءالتعسفيةالتعديلات

مجموعلصبحزائدةأيامخسةإضافةمعيوفاثلاثونشهركلفىشهزا،عشراثنا

عددأقربهذاوكان.اليمانيةالشعرىلضجمالشسمىالشروقمنبد!ا365أيامها

السنةعنيوفاتتأخر؟نتالأخيرةهذهأنإلا،الطبيعيةللسنةالأياممنممكن

هذهلمعالجةالمصريينمنطويلأوقئاالأمرواستغرق.سنواتأربعكلالمدنية

اليومفأصبح،الطبيعيةالسنةعنالمدنيةالسنةانفصلتفشيئاوشيتا،المسألة

إلااليمانيةالشعرىلخجمالشسمىالشروقمعيتوافقلاالأولالشهرمنالأول

أصبحالجديدالمدقالتقويممنقرنينأوقرنوبعد(.الشعرى)دورةسنةا046كل

علىقدرتهملعدمنظزاولكنكبيزا؟الطبيعيةوالسنةالمدنيةالسنةبينالتعارض

طبقازاثذاشهزايضيفجديدقمرىبتقويمطابقوهاالمدنيةبالسنةالمساس

نأالسليمالحلوكانسنة.وعشرونخسقوامهادورةعلىتقوممبسطةلقاعدة

337سنةفىإلابهالعمليبدألمهذاأنإلا،رابعةمدنيةسنةل!يومإضافةتتم

إصلاحاتضمنإلابهالعمليبدأولممهملآ.ظلالذىكانودسبمرسومم.ق.
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إلىبهمعمولألايزالالذىالنظاموهو،كبيسةسنةاستنتالتىقيصريوليوس

هذا.يومنا

فيهالسنةتتألفالعصورأقدممنذقمرىبتقويممتحسكةالنهرينب!ظلت

يبدأحيثمحددترتيبدونيوقا3ؤ93بينماالشهريتراوحشهزاعشراثنىمن

لأخرىمنطقةمنتختلفالأشهرأسماءو؟نت.اطلالرؤيةليلةمنالتالىالشهر

فإنذلكومعحامورابى.عصرمنذتدريجتانيبورتقويمسادولكن،البدايةفى

وكانت،الحوريةالأسماءمنعاليةنسبةيضمالثانيةالألفيةأواسطفىنوزوتقويم

البابلى.التقويمأقرالذىالأولبيلصرتيجلاثعصرحتىمغاعدةتقاويملأشور

يتموكانآداروأيامبآخروتنت!نيسانؤأيامبأولبالربيعتبدأالسنة؟نتوفيه

وأسنتينكلالشمسيةوالسنةالقمريةالسنةبينيوفاعشرالأحدفارؤاتصحيح

أداروالثاقأو(السادس)الشهرالثاقأولولويسىعشرثالثشهربإضافةثلاث

.الزيادةفيهاتتمالتىالسنواتتقررالعامةالسلطاتوكانتعمثر(.الثافى)الشهر

فالشهرلذا.شهركبيسبهاالسنة"هذهقائلأ:عمالهأحدإلىحامورابىفكتب

و؟نالفارلمى.العصرفىسازياالضظامهذاوظلالحافى".أولولويسىأنيجبالقادم

سنةعشرةتسصعنهايةفىتتطابقانكانتاالسنتينأنكونيدالبابليونالفلكعلماء

فىتوضعلمالكبيسةالسنواتتحديدقواعدأنإلا،قمريةأشهرسبعةأضيفتلو

الميلاد.قبلالرابمالقرنمطلعفىإلاالدورةهذه

معثابتةفيهاالأشهرتظللامنقحةغيرقمريةسنةيتبعالذىالإسلاىوالتقويم

الجاهليةفىالعربوكان.الإسلامبهجاءعملىابت!رإنهبلبدائئا،ليسالمواسم
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أسماءوكانتأشهزبإضافةالطبيعيةالسنةمعتوفيقهايتمقمريةسنةيتبعون

الزراعية.بالعملياتجزئئاترتبطشهورهم

تعرضتإذ.وفلسطينالشامفىالقديمالتقويمعنمحدودةمعلوماتناولاتزال

كانتوعندما.الأجنبىوالحكمالغزوضغطتحتنحتلفةلتأثيراتالمنطقتان

الأقل؟علىالرسميةالوثاثقفىالخاصحسابهمأدخلواللمصريينعليهماالسيادة

فىللقمحتسليمعمليةإلىيشير(الخيشالدويربتلاكتشفنقشفهناك

الجصريةالسنةمواسمأحدوهو)النيلى(الفيضانمنوالرابمالثاقالشهرش

الأسماءمعجنبإلىللأشهزجنئاالحوريةالأسماءنجدسورياشمالوفى.الثلاثة

النقوشوتكشفالهرين.بينفىعنهاحالةكلفىالمسمياترتختلف،السامية

ترتيبها.تحديدكلتساعدنالاولكنهاالفينيقيةالأشهرأسماءمنعددعن

تقويئايتبعونكانواأنهمالأرجحأنإلا،الشديدةبالحيرةيتسمالعاموالانطباع

حسبالسنةتضبطالتىالأشهرمراعاةعلىالقائمالوحيدفهوم!ن،كلفىقمرتا

جانتاا!رىللنظاموالمؤقتالسطساقأثيرنحيناوإذا.الزراعيةالعملياتإيقاع

حقيقية.شمسيةسنةاستعماطمعلىدليلآنجدلا

افهرينبينفىتماقامختلفنظاموجودلإثباتمحاولةالأخيرةالآونةفىجرت

تجارتهميديرون؟نواالذىالأشوريينالتجارأنإلىالنظريةهذهوتذهب.القديمة

فتراتسبعإلىالسنةيقسمونكانواالميلادقبلالشانيةالألفيةأوائلفى؟بادوشيافى

ن؟ولماعيد.ويومأسابيعسبعةتضميوقاخسينوكليوقا،خمسونمنهابكل

تتطلبانوالتجارةالزراعةكانتولمايوئا،035عنيزيدلاخسيناتسبعمجموع

السنة.تلكنهايةفى)شباتوم(يوئاعشرستةفترةزيدتالطبيعيةالسنةمعتواففا
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القمريةالسنةتقويمجانبإلىكابادوشيافىيستعمل؟نالتقويمهذاإنويقال

سبحمنبفتراتيحسبونوكانوا،أطوللفتراتالمديقبلالشظامهذاوكان.المنقحة

يدلماالشواهدمنهناكبابلفىنفسهالعصروفى)دازم(.سنةوخمسينسنوات

أسانيدعلىتقومالفرضيةهذهأنإلا.سنواتسبعقوامهابفزاتالحسابعلى

نأإلايوفا،"خمسين"بمعنىئرجمالذى"حافشتوم"لفظطاالرئيسوالسند؟واهية

نأكماالأشهزأحدمنالخامسأويوفاخسينفترةيعنىالأرجحعلىاللفظ

منالأولىالقرونعلىاقتصروبابلأشورفىالحسابهذااستعمالأنالمرجح

اليوبيلمؤسسةفىمشابهنظامبقايافلديناأىعلىالميلاد.قبلالحانيةالألفية

كانالتىالزراعيةالأعياديعددقمرانطوائففتقويم.إسرائيلفىالأعيادوتقويم

نجدهالخمسينىالنظامطذاجزقتطبيقوهناكتقريئا.يوفاخسينكلبهامجتفل

المزارعينتقويمفىالمسيحيةالنسخةهذهوعبرالنساطرةالمسيحيينتقويمفىأيضا

وعيد.عيدكلبينالأياممنخسيناتسبعمجسبونالذينالفلسطينيين

اليولم:إدلمرائيلبنىعندالتقويم30

عديدةحضاراتمفترقفىتقع؟نتالتىإسرائيلفىنجدهنفسهالتعقيدهذا

الفرضياتالتعقيدهذامنزادمماولكنتاريخها.عبرمتباينةقأثيراتوتعرضت

يمكنتماس!وأكثرأبسطحلآهناكأنويبدو،المحدثينللباحثينالمتضاربة

مؤخزا.ظهرتالتىالفرضياتهذهمنبدلآإيجاده

المصريونوكانالشمسى.اليومالأساسيةالوحدةكانتم!نكلفىالحالهوكما

للنهارساعةعشرةاثنتىإلىويقسمونهالتالىاليومصباحإلىالصباحمنيحسبونه

النهرينبينوفى.والموسمالعرضخطحسبالساعاتعددويتفاوت؟لليلومثلها
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منهابكلبيروعشراثنىإلىينقسموكانالمساء؟إلىالمساءمنمجسباليومكان

والليلالنهاروكان.دقائقأربعمنهاكلقواموحدةثلاثونبيروكلوفى،ساعتان

هناككانئممن.ساعاتأربعأى.نجيروانمنهاكلقوامأقسامستةإلىينقسمان

أنهمإلامصزفىالحالكانكماالحقيقيةوالساعةالموسميةالساعةبينفارق

الأشهزلمختلفتوافقيةجداولوضعمنتمكنوا

؟نواوعندما.إسرائيلفىطويلةلمدةالصبحإلىالصبحمنمجسباليوموظل

"النهاريقولونكانواساعةوعشرينأربعلمدةأىبطولهيومإلىالإشارةيريدون

المعنىطذاالإشاراتعمثراتوهناكأولآ؟النهاردبهرمعذلكشابهماأو(والليل

إلخ(.؟غ:3وإرمياء3891:وأشعياء0313:الأولوصموئيل66-3867:)التثنية

بخلقالصباحفىبدأتفالدنيا،الصبحمنبدةااليوميحسبونكانوابأنهميوصما

-3ا:)الضكوينأيضاالأوقاتوتمييزالليلعنالنهارفصلبدأالصباحوفىالنوؤ

الذىالتكرارمنلذلكالمضادالاستنتاجإلىالتوصلوتم18(.14،16،وانظر5

العبارةهذهأنإلاؤاجذا(؟تؤقاضتاحؤكأنقشاء"ؤكأن:الخلققصةيقطع

فترةأثناءفىحدثكليهماأنالواضح)ومنالخلقينمنكلوصفبعدبورودها

خلقوبدايةالضهارنهايةاى،الصبحطلوعحتىالفراغوقتالىتشير(الضؤ

جديد.

فتثنى:معكوسة!والليل)النهارعبارةتردالقديمالعهدأسفارأحدثوفى

أيامللاثةصوتاإستيروتطلب17(11:)يهوديتؤتقازا")تيلآالربعلىيهوديت

"وصباح"مساءوثلاثمئةألفينعندانيالويتحدث16(4:)إستيرؤتقازا(!تيلأ

القدربهذامتأخرةليستنصوصفىتطالعنانفسهاوالصيغة14(.8:)دانيال

03،
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ؤظفزا"؟ؤضتاخا"قشاث18(:)55:المزاميرالسبى:بعدماإلىحتفاتنتىولكنها

نجدولابالنهار".ولابالليل"لا01(:)34:وأشعياءؤتقازا"،"تيلأ3(:)37:وأشعياء

وإرمياء893:الأولالملوك:السبىقبلماإلىتنتميانفقرتينفىإلاالترتيبهذا

وقراءاتالأولىالحالةفى603:الشافىالأيامأخبارفىاقوازىأنإلا14،17:

وعلىاقصحيح.واجبالمسورىالنصبأنيوحىالحالتينفىالقديمةالروايات

يفسرفإنهالمتأخرةالفقراتفىونهازالاداليلأالترتيبنجدفحيثماذلكمنالنقيض

بأنهأو16(8:والجامعة147:)زكريابالليلمقارنةالسياقفىالنهارمنزلةبعلو

فيها.باقيةوظلتال!ملغةفىمتأصلةقديمةصيغة

أؤخذثلورو:ابنتىقصةفنى.التوراتيةالقصصبعضمنناشئانوالاستنتاجان

الفيقةخزاتشعييماابي.قغالبايىخةاضظخغثإقللضجيز؟:افكزقاتتآنانغدفي

ويقضىأيامثلاثةحميهمعيمكثإفرايملاوىقصةوفى34(.91:)التكوينآنفماا

مرةالليلويقض!نجئستبتى،الرحيلويعتزميصحوالرابماليوموفى.عندهالليل

.الآنبيئواائغزوب.إلىقاذالئقازقذ"إن:حموهلهيقولالخامساليوموفى.أخرى

..."ؤتذقحثكليريقكنمفيئتكزونؤغذاقفئك،ؤيخطمتفتابتالئقافيآيخزفؤدا

كتت"إق:مي!للهفتقولداودلمباغتةليلآشاولثقاةويصل4-9(.ا:9)القضاة

بيتوفىا\(.91:الأول)صموئيلغدآ"ئقتلقإئكالفيقةقد؟تئخوبتفميمكلآ

ئكوئونؤتئوكأئتااؤغدآله:ويقولليلآلشاولصموئيليظهردورعينساحرة

أنهالولابهاالاستشهاديمكنأخرىفقراتوفناك91(.38:الأول)صموئيلقيى(

3-،(.5:الأولوصموئيل3-314:)القضاةتحديذاأقل
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أبواببغلقنحميايأمرالسبتخرقمنالتجاريمنعل!أخرىناحيةومن

واليوم91(.13:)نحمياالسبتبعدإلافتحهايعادولاالسبتقبلليلأأورشليم

بالمغيب.يبدأهنا

أصعبفيهاالخوضأنإلاالطقسيةالنصوصفىتطالعنانفسهاالحنائيةوهذه

لحميؤكل03و715:33:اللاويينلسفرفطبقا.مؤكدةغيرتواريخهالأننظزا

اليومفلوكان.التالىاليومصباحإلىيؤكلشىءيتركولانفسهالومفىالقرابين

فىبهيحتفلوالفصحالمساء.قبلاللحميؤكلبأنالعبارةلقضتالمساءفىيبدأ

سبعةيستمرالذىالفطيرعيدأما؟المغيببعدالأولالشهرمنعشرالرابماليوم

وهذا16(38:العددوانظر5-33:6:عمثر)اللاويينالخامساليومفىفيبدأأيام

من.ا(.5:يشوعوانظر333:)العددللفصحالتالىهوالومعشرالخامساليوم

فىواضحةتبدوالأخرىالحسبةأنإلا.بالصباحيبدأكاناليومأنيفترضهذاكل

)اللاويينانتشاء!إلىانتشاءمنانتشاء.جمتذالشفيرتاليمج"فيالكفارةيومتاريخ

إلىعشرالرابعاليوممساءمنالفطيريؤكلحيث18()13:الخروجوفى33(33:

مولمىأسفارمنافهائيةللنسخةتنتميانوالفقرتانوالعمثرش.الحادىمساء

اليهوديةوفىالجديدالعهدعصورفىالحسابفىالنهجهذادستعمل.الخمسة

المدنية.والحياةالدينيةوالأعيادالسبتمعالمتأخرة

منو؟ننحميا.و!رالمملكةنهايةبإنحدثالحسابتغييرأنفالأرجحثممن

سفرمن33الفقرةفىوالصباحالمساءأنتأكدلوبدقةحدوثهتاريغتحديدالممكن

إلىبذلكونأق3.االفقرةمنانمساليومعلىينطبقان31-33()33:حزقيال

للأشا.محددغيرالنصأنإلاالسبىبداية
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18:)الخروجالطبيعيتينوالمساءالصباحلظاهرقتبغادقةدونيقسماليوم؟ن

والفجر93(18:الأولوالملوك3،1635،:)اقكوينالئهارومنتصفإلخ(13

)التكوينالشمسوغروب17(03:الأولوصموئيل615:وبشوع15ا:9)التكوين

ونسيم6(و317:4:الأنشاد)فشيدالشروققبليهبالذىوالنسيم17(15،13:

11ا:1الأولوصموئيل181:)التكوينالنهاروحر8(3:)التكوينالمساء

تقدمةفوقتمرجغا:المواضعبعضفىالشعائروتتخذ(.ه4:الثاقوصموئيل

العباداتومنإ.931:ودانيال9،45:وعزرا93)18:الأولالملوكفىتوقيتالمسإء

والعدد38:ؤ9341،و13:93أ:و1366:)الخروجالمساءين""بينبأدائهفضىما

الشمسمغيببينالفاصلالوقتإلىتشيرعبارةو!8(4،و9،3،511:38:

أهلواستمر.الشرقفىالقصرشديدةفترةو!،الغسقوقتاأىالمساء،وحلول

يسبقالذىالوقتبأنهاالفربسيونفسرهابينماالمعنىبهذاتفسيرهاعلىالسامرة

.الغروب

91(3:إرمياءمرافى)ربماالأولاطزيعأهزاع:ثلاثةإلىيقسمالليلوكان

الصباحأىالأخيرواطزيع91(7:)القضاةالليلمنتصفأىالأوسطوالهزيع

بينإلىإجمالأينتمىالضقسيموهذاا\(.ا:االأو!وصموئيل134:لح)الخروج

حيثوالروهيةالمصريةبالعادةالعملفتمالجديدالعهدعصورفىأما،النهرين

35(.13:ومرقس1435:)متىأهزاعأربعةإلىالليليقسم

بعدفيمااتخذتالتى"شاعاأفكلمة.للوقتأصغرتقسيماتبوجودلناعلمولا

وانظر416:)دانيالالمبهم"لحظة"بمعنىدانيالآراميةفىإلاتردلم"ساعة!معنى

ساعاتتحديدفىأساليبهمالمكانإسرائيلبنىلكن(.ه:وه03و3،615:4:
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الألفيةمنذتستعملوالمزاولالماثيةالساعاتظلتومصرالنهرينبينفنى.اليوم

عمثرالألثالفرنإلىترجعمصريةمزولةعلىجيزرفىالجيلاد،.وغثرقبلالثافية

منبدعوةدرجاتستالشمستراجعتحيثآحاز!"درجاتأماالميلاد.قبل

أنشأهدزتجابل،مزولةفليست8(38:أشعياء!ا9-ا03:الافى)الملوكأشعياء

آيةليستهناوالآية13(.)33:الثاقالملوكفىإليهاالمشار)العلية"إلىربماأحاز

دزج.علىلظلمفاجئةحركةبل،للخلفأوللأمامتتحركأساعة(

اللفمهـر:30

الشهريحسبونكانواكذلكالصبحإلىالصبحمناليوميحسبونالمصريونكانكما

أما.السابقالقمرمنالأخيرالربعفيهيختنىالذىاليومصباحمنبدايةالقمرى

منيبدأالشهرجعلواالمساءإلىالمساءمناليوممجسبونكانوافكماالبابليون

مناليوميحسبونكانواإسرائيلبنىأنوبماالشسى.مغيبعنداطلالظهور

هذاأنإلاالشهزبدايةتحديدهمفىا!ريينحذوحذوافربماالصبحإلىالصبح

صموئيلبسفرمفصلةوردتالتىالقصةفهملأمكنذلكتأكدوإذامؤكذا.ليس

الخامسالوممنالفطيرعيدبدايةتحوبلتفسيرولأمكن18-35()03:الأول

بتغييرالفصحإلىوضمه8(13:)الخروجعشرالرابمإلى6(33:)اللاويينعشر

.المصرىالنهجمحلحلاليومحسابفىالابلييننهجف!ن؟الحساب

وكانواقمرتا.شهزااتبعواإسرائيلبنىأنالأحوالكافةفىالمؤكدوالأمر

قمرى.شهرفالشهرأيضا:!القمرأتعنىالتى"ييزح"الشهريسمون؟لكنعانيين

الأولوالملوك37ا:ؤ61:الأولوصموئيل18و3315:34:الخروج)انظرولكنهم

الملوكوفى.الأولالمقامفى"اطلالأتعنىالتى"حوبش"الشهرسمواماسرعان7(4:
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لفظمعللشمهرالكنعافىالاسموهو"ييزح"لفظيلتبس3(و38:8)6:الأول

للشهركرقمهـحو؟ش،

القمريةالشهورفإنساعةمنكسرساعة3وايوفا93القمرىالشهركانولما

ترتبطكنعانيةبأسماءالبدايةفىوسميتتبادلتا.يوقا3ؤ93بينتراوحت

1(،16:والتثنية18و15:34و33:،13:)الحروجالذرةكيزانشهر"أبيب":بالمواسم

التدفقيواصللاالذىالشهر)إيتانيم"37(،6،1:الأول)الملوكشهرالزهور"زيو

)الملوكالغزيرةالأمطارشهر"بول"3(؟8:الأول)الملوكالدائمةالماءجداولإلافيه

وأبيب،الفينيقيةالنقوشفىغيرهامعتردالأخيرةالثلاثةوالأسماء38(.6:الأول

أنولوالأصليةالسيناويةالضقوشفىغموضهتكشفولكنبعدبهايتأكدلم

.مؤكدةغيرالقراءة

سفرفىمستصلةلاتزالف!نتطويلةلمدةباقيةالكنعانيةالتسمياتظلت

هذهورودوعدما(،اة6)التثنيةأبيببشهرالفصحعيديحددالذىالتثنية

هذاف!ن.صدفةمحضسليمانعهدعلىاللاحقةالضاريخيةالأسفارفىالتسميات

فتم.اليوميةالحياةفىمتداولةكانتأخرىتسمياتهناكأنويبدورسحئا،تقويتا

ومنالميلاد.قبلالعاشرللقرنيعزىنقشعليهجيرىلوحعلىجيزرفىالعثور

اقالى:الجدوليتضصنتقويموهو.إسرائيلىنقشهالصأنالمؤكد

الحصاد!بسع:شهران

بذر!رعز:شهران

متأخربذرتشقل:شهران

الكتانجمع=بشتصد:عشهر
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الشعيرحصاد-رمعرسصق:شهر

)1(والمحاسبة()القمححصاد-لكورصق:شهر

تقليم=رزم:شهران

صيفيةثمارتشق؟شهر

بينتوافتىجدولبل؟السنةشهورمختلففىتؤدىبمهاممذكرةهذهوليست

ودوراتأسمائها(بدونبهمدرجةالرسميةالسنة)شهورقمرئاشهزاعشراثنى

العهدفىويردفيها.يؤدونالتىبالمهاميعزفونهاالمزارعونكانالتىالزراعيةالسنة

يقضىالدينيةالشقاويمأقدمفنى.التواريخلتمييزالتسمياتهذهمنعددالقديم

)غسيف(؟افمارقطفوعيد)قشير(الحصادعيدبمراعاة16()33:الخروجسفر

فتصلالحمارقطفوعيدالقمحبحصادالأسابيععيد33()34:الخروجويحدد

ويخرج33(؟)1:)راعوثالشعير"حصادابتداء"فىلحمبيتإلىوحماتهاراعوث

"فيزوجتهلزيارةشمشونويأق14(؟03:)التكوينايختظإ"خضابآئايم"فيرأوبين

)13:الأولصموئيلسفرفىايختظه"3و"خضاا(.15:)القضاةالجتظة"خضابأئايم

ويرى9-.ا(.)31:الثاقصموئيلفىالشعير""حصادوكذلكالموسمإلىإشارة17(

وبعدا(.7:)عاموسائغشب"يخف!ظفوجأؤلي"فيالجرادأسرابتجمععاموس

حاكميطلقاليونانمنالمستعارةالأربعةالمواسمإلىإشارةوفىطويلةبمدةذلك

(؟صيفية)ثمارقيص)حصاد(؟قشير:الزراعةمنمستمدةأسماءقمرانطائفة

بالفعلموجودةالأولىالثلاثةوالأسماء(.لينة)براعمديمثعالذر(؟)موسمزيزع

تبدأسنةترتيبوالترتيباليونانهةالمواسممعهناموفقةولكنهاجيزرتقويمفى
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تقويملهاكاننفسهاالقمرانيةالجماعةهذهأنعلىيدلماهناكأنويبدو.بالربيع

المحدثين.الفلسطينيينالمزأرعين"بخم!ينيات(مقارنةأكملزرا!

الأحيانبعضفىبهاتستبدلالمسلسلةالأعدادكانتالرسمىالضقويموفى

لقدموتأييذاعشزالثاقإلىالأولمنتعدف!نتللأشهزالكنعانيةالمسميات

مناللاثةالسنةمواسمأشهربعذالمصريينبعادةالاستشهاديمكنالضظام،هذا

الشهرإلىالسنةبداية"من؟تقولافهرينبينمنبعباراتأوأربعةإلىواحد

...تفاءلت9أو(حامورابىت!ثريع)فى!السنةنهايةإلىالسادسالشهرومن،الخامس

رسائل)فى(سأرسلهالسادسالشهرفى9أوماق(وثائق)فىأالسادسبالشهر

إسرائيل،يخترقلممواسمثلاثةإلىللسنةالمصريينتقسيمأنإلا(.العمارنة

صيغمنجزةاتش!ولااستثناءتعدلضونابهااستشهدناالتىالأكديةوالعبارات

أصيلة.تأريخية

وصفقبلالضاريخيةالأسفارفىافظامهذاعلىدليلالحقيقةفىهناكليس

الأخرىوالفقرات53(.إرمياءت35الثاق)الملوكأورشليمعلىنبوخذنصراستيلاء

فىالشهرورتم،الناسخوضعمنبعدها(وما1333:الأولوالملوك491:)يشوع

هذهتطالعناإرمياءسفروفىالكنعافى.للمسىترجمة3(و38:8)6:الأولالملوك

و38،117:93:)إرمياءصدقياعهدوفى33(36،9:)إرمياءيوياقيمعهدفىالعادة

عهدبعدتمفالضغييرإذنا(.41:)إرمياءأورشليمسقوطوبعد3(ا:وانظر13،

1(.16:)التثنيةأبيبلشهرالقديمالمسىيوردلايزالالذىالتثنيةيؤكدهمايوشيا،

بالربيع.تبدأالتىالبابليةالسنةتبنىمعسنرىالتغييركماوتزامن
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بعبادةلارتباطهاربماالأمربادئفىالقبولالبابليةالشهورتسمياتتلقولم

القرنمنمسماريتانلوحتانوهناك.المسلسلةالأعدادبهاواسمتبدلت،الأصنام

أنهماإلاللشهرالبابليةبالتسميةجيزرمؤرختانفىعليفماعثرالميلادقبلالساج

بالأعدادالشهورإلىالإشارةوتظل.الأشوريينحكموتحتبالأشوريةمدونتان

زكرياسفروفىالسبى.بعدحبىسفروفى،حزقيالسفرفىبهامعمولأالمسلسلة

)زكرياكسلوشهروالسابم7(ا:)زكرياشباطشهربأنهعشرالحادىيفسرالشهر

الوثيقةفىالبابليةالتسمياتوترد.لاحقةتحريفاتالتسمياتهذهأنإلاا(7:

غيرأمروهو15(و6:أو11:3:)نحميانحمياسيرةوفى15()6:عزرالسفرالآرامية

نقحمنأنإلاطمتقويفاالبابلىالضقويممناتخذواكانواالفرسلأن؟مستغرب

عزراوسفر.المسلسلةالأعدادإلايستعمللاوأخبارالأيامونحمياعزراأسفار

.واحدةحالةباستثناءالبابلىالمسىيليهاعدديةبتسميةالأشهرإلىالإشارةدائم

:9الأولبيين)الم!المواضعبعضفىوحدهالمسلسلالعدديردبيينالم!سفرىوفى

:4الأولبيين)الم!أخرىمواضعفىالبابلىالمسمىويليه51(و31:13و.1:و354

يرداليونانيةبصيغتهالبابلىالمسىأنإلا36(15؟الثاقوالم!بيين،1و53:16

إلاتدخللمالبابليةالمسمياتأنعلىالاختلافاتهذهوتدل.عامةبصفةوحده

الخارجيةالأسفاروتدل.متأخرةحقبةفىإلاتتداولولمطويلبزمنالسبىبعد

ومع.الدينيةالدوائربعضفىالمقاومةعنادمدىعلىقحرانوتراثالوبيلكسفر

يلىوفيماالأمرنهايةفىالأصوليةاليهوديةبقبولالبابليةالمسمياتحظيتذلك

الحديث:الجرمجورىالتقويمفىالتقريبىومقابلهابالربيعبدءاالسنةفىترتيبها

أبريل-مارس:نيسان\.
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يوما-بريلأ:ريا!.3

يونيو-يوما؟نسيوا.3

يوليو-يونيو:تموز.4

غسطسأ-يوليو:بآ.ه

سبتمبر-غسطسأ:يلول!.6

كتوبرأ-سبتمبر:تشرى.7

نوفمبر-كتوبرأ:نمرهشوا.8

يسمبرد-نونمبر:كسلو.9

يرينا-يسمبرد:يبث.ا.

يرفبرا-يرينا:طشبا.اا

رسما-يرفبرا:رآد.31

رسمتا.للأشهرالمقدونيةالمسمياتاستعمالبدأفصاعذاالهيلينىالعصرومنذ

القديمالعهدوفىقط.يألفوهالماليهودأنإلايوسفوس،مثلأديبفيوردها

الأجنبيةالوثائقفى)1(و"ديوسكوروس""خنثيكوس"شهرىسوىنجدلااليونافى

13(.)3:طوبياسفرفىديستروسوشهر38(31،03،33،ا:)1الثافىبيينالم!لسفر

الأللحبوع40

ويعتقدعقود.ثلاثةإلىالمصرىالمدقاققويمفىيقسميوقاالثلاثينذوالشهر؟ن

صكلىفالحداد.القديمالعهدفىمماثلحساببقاياعلىالعثوريمكنأنهالبعض

ما8(34:والضثنية0393:)العددهارونعلىالحدادوكذلكيوقا،ثلاثيندامموسى

411:إسقروانظر3113:)الضثنيةشهزادامالذىالأسيرةصكلىبالحداديقارنقد
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وصموثيل55)34:التكوينسفرفىزمنيةوحدةأياموالعشرة13(.8:واقثنية

الأحداثأوالأعيادأحدتاريخكأتهالشهرمنالعاشرويبدواليوم38(.3:.هالأول

:4يشوع7(،93:لعددوا39:وه3337:أيقابلها16:93واللاويين13:3)الخروج

:4ؤا03:حزقيالا(،34:وحزقيال534:إرمياءأيقابلها351:الثافىوالملوك91

تلفىوعثر91(.ا:وا11.ا؟)العددأقلبصورةولوالعشروناليوموكذلكا(

بكلمتوازيةخطوطبثلاثةثقبتعظميةألواحعلىالدويروتلبالجنوبالفرح

إلىتاريخهاويرجعالشهزأياملحساب"تقاويم"هذه؟نتوربما.ثقوبعشرلممنها

المملكة.عصربداية

وعشرينتسعةتضمالقمريةالأشهر؟نتولما.الدليلمستوىإلىيرقىلاهذاكل

بصورةشهزاباعتبارهايوفاالثلاثينعنالحديثيمكنتبادلئايوفاوثلاثين

الأشهرل!تستعملالحفائرفىالمكتشفةالصغيرة"التقاويم"كانتوإذا،تقريبية

العاشرفىوقعحدثأوبهالاحتفالتمعيدوجودأماثقتا.ثلاثينإلىتحتاجف!

سفرىسياقمنويتبينالشهربتقسيميتعلقفيمالثىءعلىيدلفلاالشهرمن

سوىيكنلم"العقد"هذاأن38()35:الأولوصموئيل55()34:الضكوين

".أيامعمثرة"حوالىكقولناتقريبىحساب

مدة!واضحةشواهدعليهاوتتوفرالشهرمنالأقلالوحيدةالزمنيةوالوحدة

غموضيلفهلناالمألوفةالمؤسسةهذهوأصل.الأسبوعأى)لثمبغ(أيامالسبعة

وأوضحالقمرلمنازلتبغاطبيعيةبصورةينقسمالقمرىاققويمفىوالشهرشديد.

اذعشركانالخامساليومأنوالحقيقةالشهزمنتصففىالبدريميزهماتقسيم

بضعوهناكلثمبتوباسميعرفوكانالبابلىالأشورىالتقويمفىخاصةم!نة
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331:وهوشع33و13:66ا:وأشعياء433:افاق)الملوكالقديمالعهدفىفقرات

سفريوردمماثلسياقوفىعيد.كيومبالهلال"شبتؤادفيهايقترن(ه8:وعاموس

)شبتؤلكلمةيكونأنيرجحمجيثالندرةالشديدة)بدر("كيسىء"المزأميركمة

عندعيدينأكبرأننتذكرأنوينبى.الأكديةفىنفسهالمعنىالسابقةالفقراتفى

والخامسعشرالرابماليومينفىبهمامجتفلكانوالخيامالفصحوهماإسرائيلبنى

عيدتحددكماالبدزاكتمالمعأى،التوالىعلىوالسابمالأولالشهرينمنعمثر

عمثرالثافىالشهربدرباكتمالاللاحقالبوريم

.النصوصفىوضوخاأقلالقمرلأرباعتبغاوحداتأربعإلىالشهروتقسيم

الشهرفتراتتحديدفىوظيفتهتتمثلالبابليةالخلققصيدةفىالقمرأنصحيح

الأياميميزالأقلعلىالميلادقبلالسابمالقرنمنذالابلىالتقويموأنبمنازله

التىوالعشرينوالحامنوالعشرينوالحادىعشر()التاسععشروالرابعالسابع

حتىظلالأشورىالبابلىاققويمأنإلانحس""أيامباعتبارهاالقمرمنازلتوافق

هناككانوإذا.أخرىنحسأياميميزالأقلصكلىالميلادقبلعشرالحادىالقرن

الدورةفإن-يثبتهماهناكليسأمر-وهواللاحقالتقويمفىأسابيعإلىتقسيم

ثلاثين،أويوقاوعمثرينتسعةمنيتكون؟نالذىالشهرنهايةفىتقطعكانت

إلىللأشهرتقسيمهناككانأنهيبدومصروفى.هلالكلمعجديدمنتبدأو؟نت

نأالواضحمنولكن،قمريةبمسميات،وسبعةأياموثمانية،وثمانيةأيامسبعة

نفسها.الأسبوعفكرةمعتتعارضحقيقةو!ثابتا،ليسالأيامعدد

نأإلىالباحثينأحدفذهب.للأسبوعالمبتدعةالتفسيراتبعضمؤخزاوظهرت

السبعالجهاتمنتهبكانتالتىالسبعالرياحمنمستمدةالسبعةالأسبوعأيام
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فى"ظشتؤا!لأننظزاأنهآخرويرى.الكونعنالبابليةالمفاهيملأقدموففا

أضافواإسائيلبنىفإنالشهرمنالخامساليومبأنهيفسرال!يادوشيةالنصوص

ول!.للراحةسابميومعلىوأبقواالقديمالأشورياققويمفىأيامستةمنن"أسبوغا"

والرمزيةالدينيةبالقيمةنذكرأنوالأجدىكهذهفرضياتمناقشةوراءمنطائل

وقصائدالبابليةجلجامشملحمةفىالمتكررةالأيامالسبعةوفتراتسبعةللعدد

قصةفىلهامطابقمقابلطافقرةجلجامشملحمةفقراتفمن.شمرةراس

القديم:العهدفىأيامسبعةمنفتراتدبهرويتكرر.ا-13(8:)الضكوينالطوفان

01(05:)اقكوينوللحداد13(14:والقضاة9337:)التكوينالزفافلحفلات

)التكوينطويلةولمسيرة(ها:)إستروللولائم13(3:)أيوبأيوبرفاقفىوللعزاء

بل،بالتقويمرسميةصلةأيةالعباراتطذهوليسإلخ(.39:الثاقوالملوك3133:

بعيد.عهدمنذتقويموحدةتمثل؟نتأيامالسبعةفتراتأنتكرارهايرجح

لأن،القمريةالأشهرعنمستقلفإنهموحدةبصورةظبقكهذاحساب؟نوإذا

نشأتالأسبوعفكرةأنوالأرجح.أسابيعإلىالدقيقةالقسمةتقبللاالأشهرهذه

تتجاوزمستقلةدورةفىعنصزاأضحتولكنهاالقمزلمنازلتقريبيةملاحظةعن

!الأسبوعين"عنالإسرائيلىيميزالأسبوعذاتهحدفىوهذا.والسنينالأشهردورق

ىأالسابماليومبراحةيتحددفالأسبوعأهم،فوارقوهناكوالبابلى.المصرى

أكبربتفصيلوسنتناوطاإسرائيلبنوبهاتميزقديمةدينيةمؤسسةوهو؟السبت

،واحدةنتيجةإلىبالتنويهالمقامهذافىونكتنىالدينيةالمؤسساتتناولناضمن

أوردناالتىالفقراتفىالأيامالسبعةفزاتدلالةمجردوليس-الأسابيعفحساب
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بسفرالمتأخرةالفقراتباستثناءالطقسيةالنصوصفىإلالهوجودلا-قليلمنذ

(.السنينمنأسابيعإلىالإشارةحيث34-37و3:9).ا:دانيال

وهو.وحدهالأسبوععلىاليهوديةفىالدينيةالطوائفإحدىلدىالتقويمويقوم

يشكلونأسبوغاوخسونفاثنان:الخارجىاليوبيلسفرفىصورهأجلىفىيطالعناما

واحدأىأسبوغاعشرثلاثةمنهاكلقوامأرباعإلىتنقسميوفا364أوسنة

وسبعة(دانيالسفرفى)كماالسنينمنأسبوغاقش!سنواتوسبعيوفا؟وتسعون

الأسفارمنجزءفىيطالعنانفسهالتقويموهذايوبيلأ.قساوىالسنينمنأسابيع

الأعيادتوفيقالحسابهذامنوالغرض.قمرانتراثوفىلأخنوخيعزىالخارجي!

والرابعالأولالطقسيةوالأيامسنة.كلنفسهاالأسبوعأيامفىتجئبحيث

لمالتقويمهذامنشئوأنويبدو.الراحةيوموالسبت،الأسبوعأياممنوالسادس

يوفا36ادهذاتالفعليةوالسنةيوفا،36ادذاتالسنةهذهبينبالفارقيكترثوا

الضقويمطذاكانوما،الاختلافهذاتبينواماسرعانأنهملابدولكنيوم.وربع

أمانص.أىفىذكرطايردلمدوريةتعديلاتهناكتكنلمماطويلأيتبعأن

مولمىأسفارنسخةفىبقاياهنجدقديمكهنوقبتقويمالتقويمهذاربطمحاولة

نأقليلبعدسنرىأنناكما.لاتزالفرضيةمجردعنتزيدفلاالمنقحةالخمسة

آخرحسابوجودصكلىأدلةتحوىالخمسةموسىأسفار

اللدمغة50

لمأنهاولوشمسيةسنةالوبيلىاققويمهذافىيوقا364ادذاتالسنة؟نت

السنةهذهأنالواضحومنيوفا.365ادذاتالمصريةالسنةحساببدقةتحسب

فنىالتكوش.بسفرفقرتينفىدبهرهاووردإسرائيلبنىلدىمعروفةكانتا!ربة

317



روايةفىأخنوخأنتذكرناوإذاسنة.365أخنوخالأبعاش33()5:اقكوين

عددايمثل365الرقمأنلأدركناالزمنوحسابالفلكعلمفىوحئاؤهبلاحقة

اليومفىال!رثةفتبدأإقناغا،أكزالطوفانتاريخوتحديد.شمسيةسنةلأيامكاملأ

والعشرينالسابماليومفىوتنت!11(7:)اقكوينالثاقالشهرمنعشرالسابم

وأحدشهزاعشراثنىفدام14(.8:)التكوينالتاليةالسنةمنالثاقالشهرمن

وأقمرتاشهزاعشرالاثنىذاتالسنةلتسويةبدقةالمطلوبةالفترةو!يوقا،عشر

نإيقولأنأرادالناسخوكأنيوقا.365ادذاتالشعسيةالسنةمعيوتا354

7،1143:التكوينمقارنةتدلنفسهالسياقوفى.كاملةشمسيةسنةدامالطوفان

مصريةأشهرخسةأىيوقا،ا05مجموعهاأشهرخسةأنعلى3-84:بالتكوين

ملحوظةكانتلوكماوتبدومتأخزنسخالفقرةوهذهيوقا.ثلاثونمنهاكلقوام

السنةأوالمزيدةالقمريةوالسنةالشمسيةالسنةبيناقوافقبهايبننكاتبمن

فىالأعيادأنإلا.الدينيةوالطقوسالوميةالحياةتنظمكانتالتىا"ل!ثسسقمرية"9

نأولابدسنة.كلفىنفسهاالأسبوعأيامفىتجنتكنلمالشمسقمريةالسنةهذه

الأعيادرب!إلىيهدفإصلاخاكانقليلمنذإليهأشرناالذىاليبربيلىاققويم

.الأسبوعمنثابتةبأيام

علىدليلآنجدلاجانئاالفاشلةوالمحاولاتالعلميةالحساباتهذهنحيناوإذا

بسفرالزمنحسابويؤكد.إسرائيلفىبهاالعملتمحقيقيةشمسيةسنةوجود

يتمكانالمسلسلةبالأعدادالأشهروصفأننفسه15(و11:8)7:الضكوين

استعمالعلىقضىالمسلسلةبالأعدادالعملأنإلىأشرناأنوسبققمرى.بحساب

إلاتصلحلاموسميةأحداثمنالمستمدةالمسمياتفهذه.الكنعانيةالمسميات
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أوسنةشمسيةسنةإماأى،الطبيعيةالسنةمعتقريبيةبصفةولوتتوافقلسنة

تعنىكنعانيةبكلمةإليهيشارالأخيرالحلوهذامزيد.شفزذاتشمسقمرية

الشكيبررماثموليس.النهرينبينفىقياسىوبتمثيلالقمر(أى)"ييزح""شهر"

نفسهاللفظهذاكانحيثالقديمةإسرائيلفىبهمعمولأكاننفسهالأمرأنفى

.اطلالظهوريحددهاالشهربدايةو؟نتوالقمزالشهريعنى

تقويمسياقوفىختامهفىإلاالقديمالعهدفىالمزيدللشهردبهرفلاذلكومع

شهزا31(11:الثاقبيين)الم!المقدوق"ديوسكورنتى"شهركانفربما،إسرائيلىغير

47:الأول)الملوكشهزاعشراثنىعنإلاالأسفاركتابيتحدثولامزيذا.

36(4:ودانيالا33:وحزقيال5331:إرمياءوانظر1-3715:الأولالأياموأخبار

من؟نولكنشهزا.عشراثنىيضم؟نأيضاجيزرتقويمأنرأيناأنوسبق

أقالممنكلعلىكانإذ7()4:الأولالملوكفىالمزيدالشهردبهريردأنالمتوقع

أخباروفى؟السنةمنشهرلمدةبالمؤنوبيتهالملكتمدأنع!ثرالاثنىسليمان

عندماالحالكانفكيفشهزا.الخدمةيتولىداودخدممنكلكان37الأولالأيام

فهذه،المعلوماتنقصمبعثهالشكوهذاندرى.لا3شهزاعشرثلاثةالسنةكانت

العادية.السنواتفىمجدثكانبماإلاتنبئلاالفقرات

فىوحتى.تجريبيةبطريقةطويلةلمدةيتممزيدبشهرالسنةكبسظلأىعلى

الشتاتلجماعاتيكتبالثافىجماليلال!هنكانالميلادبعدالأولالقرننهاية

لضايطيبلذاقء.والقمحصغيزاوالدجاجضعيفةلاتزالالحملاناأإنقائلأ

ذاتالبابليةبالدورةالعملتموأخيزايوقاإ.ثلاثانالسنةطذهنضيفأنولرفاقنا

آدازهويضاغفالذىالشهرو؟ن.ثابتةتواريغفىوالكبسسنةعشرةالتسع
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ن؟لآخركماحينمنثالب"إلول"شهرإضافةعلىدليلثموليس؟شهورالسنةآخر

بابل.فىالحال

يوافقبما)قيص(والصيف)حويىف(الشتاء:موسمينإلىتقسمالسنةكانت

7471:المزاميروانظر833:)التكوينوالحصادالبذرأوتقريتاوالحرالبردموسمى

صيفيةوأخرىشتويةبيوتوالأثرياءللملوكوكان8(.ا:4وجمريا186:وأشعياء

حيثفلسطينمناخيوافقالمبسطالتقسيموهذا33(.36:وإرمياء315:)عاموس

فرصةيتركانولابسرعةيتعاقبانرطبباردوموسمجافحارموسمهناك

و؟ناعتدالآ.الأكثرالمناخذاتالبلادفىالحالكماوالخر!ابالربيعللإحساس

وحصاد.وبذرإغراقمنوتوابعهاليلارتفاعمجددهامواسمثلاثةللمصريين

و؟نالخريفسا.لإضافةبعدفيماأربعةثممواسمثلاثةالأمربادئفىلليونانوكان

هذاالهودوعرفوالشتاء.الصيفوانقلاباوالخر!االربيعاعتدالايحددها

بمسمياتقمرانوثائقفىورودهإلىأشرناأنوسبق.الهيلينيةالحقبةفىالتقسيم

الاعتدالانفيهايأقىالتىالأشهربأسماءبعدفيماالمواسموسميت.زراعية

والانقلابان.

الدلمغةبداية6.

أعيادثلاثةتندرج18-33(و14:34-3317:)الخروجطقسيينتقويمينأقدمفى

شهرفىبهمجتفلالفطيرعيدكانولما.والجمعوالحصادالفطيرعيد:كبرىسنوية

تبدأسنةإلىإشارةالترتيبهذافىنرىفقد"نيسان"بعدفيماسمىالذىأبيب

قشنا""بشيتفى16()33:للخروجطبقاويأق.للجمعتاريغيتحددلمإنبالربيع

فىنفسهاللفظيردحيثالسنةبدايةالأرجحعلىيعنىقدما،السنة"نحرج!أى
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)نحمياافجومأو01(13:وأشعياء531:)القضاةالشمسمشرقبمعنىآخرموضع

السنة"دؤران"أىقشنا""تقوقتيحدد33()34:الخروخفىالجمعوعيد15(.4:

واستعمال917:والمزامير103:الأولصموئيل)انظرالدورانهذانهايةولكنه

هذهعلىنقحمأنينبىولا.السنةنهايةوبالضالى(ها:أيوبفىالمقابلالفعل

العيدتحديديتم؟نكيفأماالمناخيين.والاعتدالالانقلابفكرةالنصوص

الدينيةالمؤسساتضمننتناوطامسألةفهذهنهايتهافىالسنةبدايةفىسواء

بالخريف.تبدأسنةيفترضانالضقويمينبأنبالقولالمقامهذافىونكتنى

الترتيبليسوهذابالخر!ا،أيفماتبدأجيزرلوحفىالزراعيةالمهاموقائمة

بالخريف.تبدأمدنيةسنةيوافقأنهالنصيبينولكنبالبذؤيبدأالذىالطبيى

33،)03:الأولالملوكوفى\(03:الأولالأيامأخبار=اا:)1الثافىصموئيلوفى

الموازىوالنصالأولالنصفى.السنة""عودةأىقشنا""فشوتتعبارةتطالعنا36(

تردالآخرينالنصينوفى"،الحقلالملوكفيهيأخذالذى"الوقتبمعنىتفسرله

فىالمتكررةللإشاراتطبقاالربيعفىعادةهذاوكان.عسكريةحملةموعدلتحديد

السنةشصفانقضاءحينيكونقدهذهالسنةو"عودة".الأشوريةالحوليات

الاعتدالأىوالليلالنهاريتساوىحيثالصيفإلىالشتاءمنالعودةوبداية

وظلت.خريفيةسنةوجودأخرىمرةيفترضماوهو.الحديثالمفهومفىالربيى

افاقالأيامأخباروفى،التقويمتغييربعدالسنةمنالوقتبهذامرتبطةالعبارة

تحديدأخرىمصادرمنويمكن،الربيعإلىإشارةفىأخرىمرةترد01()36:

795.مارسفىأورشليمعلىوهوالاستيلاءإليهالمشارالحدثتاريخ
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الشريعةسفراكتشافعن33-33(الحاق)الملوكيوشياإصلاحاتقصةوتح!ي

كانتكيفبأورشليمالمحتشدالشعبكلعلىثمالملكعلىئتلىكانكيف

وعنالسابقةإسرائيلمملكةوفىيهوذاوفىالعاصمةفىتطبقالإصلاحإجراءات

الملك،تولىمنع!ثرافامنةالسنةفىوقعتالأحداثهذهكل.بالفصحالاحتفال

تبدأبسنةتسليتاويعد،مباشرةالفصحقبلبالربيعتبدأالسنةلوكانتيستحيلما

بالخريف.

السابمالشهرواصتفظ،خريفيةسنةالا؟نتأيضماالنهرينبينبأننذكر.وأخيزا

"بداية".أى"ي!ثرواباسمالبابليةالربيعيةالسنةمن

لفافةتليتفعندماأخرحساتاتفزضالقديمالعهدمنأخرىنصوصوهناك

كانلأنهبمجمرةنفسهيدفنالشتوىبيتهفىالملككانيوياقيمعلىإرمياءنبوءات

يوافقبالربيعتبدأسنةمنالتاسعوالشهر33(،36:)إرمياءاالتاسعالشهرفى9

ديسمبرنونمبر-

نبوخذيدعلىالهي!تدميرتم13(53:إرمياء!8)35:الثاقالملوكوحسب

الهي!أحرقواالرومأناليهودىوالتراثيوسفوسويذكر.الخامسالشهرفىنصر

أغسطس.فىوقعالحدثهذاأننعلمونحن،السنةمننفسهالوقتفىالثافى

فىالخامسالشهرفىبصومالهي!تدميردبهرىأحييتبهريافنى؟قديمةوالرواية

يتصلفيماحبمتواريخوانظر7،35:)زكريامتبغاالربيىالتقويمكانوقت

الاستيلاءبعدالأحداثوبسجل044-اإرمياءيؤكدهما(،داريوشحكمبسنوات

وبعد01(،04:)إرمياءوالزيتوالتينالخمرجمعتمحيثمباشرةأورشليمعلى
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والعسلوالزيتوالشعيرالقمحكاننفسهاالسنةمنالسابمالشهرفىجذليامقتل

ربيعية.سنةفىإلاتفسيرهايستحيلأمورو!ها8(.41:)إرمياءبالفعلنحزنة

سفرفىالفصحقشريعيبدأفهكذاتمافا.صرئحايبدوماالطقسيةافصوصومن

ال!تة".شفويىأؤذلكئمفؤالشفوفيزأشلكنمتكونالشفز"قذا3(:ا:)3الخروج

التثنيةوفى15()33:الخروجفىوالفصحجديد.لثىءعلىللتأكيدمقصودوالتوكيد

النصينهذينوبين.الخريفيةالسنةفىأبيبشهرفىبهالاحتفالمجبا()16:

سنةاتبلأعبدأحيثالشقويمتغيربلالعيد،تاريغيتبدللما3الخروجوتنقيح

38-والعدد33اللاويينفىالدينيةاققاويمعلىتصدقنفسها)الملحوظاتربيعية

3(.18-ه45:وحزقيال93

يسهلالمسلسلةبأرقامهاالأشهردبهربهاوردالتىالقديمالعهدفقراتوكل

بعدبدأتالجديدةالمسمياتهذهأنبيناأنوسبق.بالربيعالسنةبدأتلوتفسيرها

بقصة33-3؟(الحاق)الملوكيوشياإصلاحاتقصةقارنافإذايوشيا؟موت

بهاالعملتمالربيعيةالسنةأننلاحظ35(الثافى)الملوكأورشليمعلىالاستيلاء

مناليومحسابفيهبدأواالذىالتوقيتهذا؟نوربما.التاريخهذافىأيضا

إلىيشيرهذاوكل.الشمسمغيبمعاطلالطلوعمنوالشهرالمساءإلىالمساء

أضحتحيثاالضاريشالظرفضوءفىتفسيرهويمكنالبابلىبالتقويمالعمل

لنبوخذنصرتابعةدويلةيوشيابنيوياقيمعهدفىيهوذامملكة

عنها.المعلوماتلديناتتوفرالتىيهوذامملكةعلىتصدقالاستنتاجاتهذه

طوالإسرائيلمملكةفىأيفمامتبغاكانالخرفيالضقويمأنافتراضويمكن

فىالأقلعلىالرسمىالمستوىعلىولوفرضافرضالبابلىالتقويموأناستقلاطا
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.ق733سنةفىالثالثبيلصرتيجلاثغزواتبعدنشأتالتىالأشوريةالأقالم

فىا.لمسماريةالعقودذلككلوالشاهدالسامزة؟سقوطبعدالمناطقساثرفىثمم.

العحللبدءالبعضافترضهأقدمتاريخوهناك.الأشوريةبالطريقةوالمؤرخةجيزر

مزامنةفىالملوكسفرىأسلوبعلىالضوءإلقاءبغرضإسراثيلفىالربيىبالتقويم

صعبةمشكلةتثيرذاتهاحدفىالمزامنةهذهأنإلايهوذا؟عهودمعإسرائيلعهود

.آخرمجهولعنصريإضافةتحللاقد

محلالبابليةالأشهرمسمياتإحلالتمعندماالربيعيةالسئةأعيدتوبالطبع

حلا(و1:3)1:لنحميافطبقا؟مشكلةتثيرواحدةفقرةوهناك.المسلسلةالأعداد

ماأرتحمثسمتا،حكممننفسهاالصثرشالسنةفىلهالتالىنيسانوشهرشهركسلو

الرسىالحسابنحميايتبعألاالمستبعدمنولكن.خريفيةسنةإلىضمتايشير

الأشهرومسمياتمتبغاالبابلىالتقويمكانحيثفارسبلاطفىيعيشوهوللسنة

علىإلاينصلااا:لنحمياالعبرىفالنصأخرىناحيةومنبها.معمولأالبابلية

افصأنولابد.غريبأمروهذا،الحاكمالملكاسمدبهردونانيمثيرين"ال!تيما9

سهؤامنهسقطتأوأصلأالسنةعلىينصيكنلمأنهالتفسيراتوأرجحمغلوط

الضاسعةالسنةكانتأنهافالحقيقةا؟3:نحصيامنآليةبصورةبعدفيماأكملثم

إحدىفىخريفيةسنةوجوديفترضمنأيقماوهناكأرتحشستا.حكممنعمثر

بين.خطأفيهاالتاريخأنإلا،فيلةبرديات

فىأما،المقدونيةالمستعمراتوفىأنطاكيةفىخريفيةسنةالسلوقيونوأدخل

ويؤرخ.بالفعلبهالعملبدأوااليهودكانالذىالربيىالضقويممعفتوافقوابابل

يبقىولكنهالمقدوقالشاىبالحسابالعامالتاريغأحداثالأولبيينالم!سفر
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وفى.مباشرةبصورةاليهودمجماعةتتصلالتىالحقائقدبهرهفىالبابلىالحسابعلى

الأجنبيةالوثاثقفىةلانفسهللثقويموفقاالقليلةاقواريخدبهريردالثاقبيينالم!

11.بالإصحاح

يفرقوافلمالأحبارحيرةالقديمالعهدتاريخمسارفىالاختلافاتهذهأثارت

بالنسبةالجديدةالسنةنيسانفى:للسنةبداياتأربعوحسبواعصورافصوصبين

وفى؟الماشيةللفشرصكلىبالنسبةالجديدةالسنةإلولوفىوللاحتفالات؟للملوك

الجديدةالسنةشباطوفى،واليوبيلالسبتلسنتىبالنسبةالجديدةالس!ةيشرى

النخيل.للغشرعلىبالنسبة

الحقب70

والحقبةالميلاديةكالحقبةالأبدإلىنظرتايستمرزمنىلحساببدايةنقطةالحقبة

ولاتزالالبابليةاالياناتعلىتقومللخلقحقبةاليهودوحسبوغيرهما.الإسلامية

العهدأنإلاا.579سبتمبر36فىبدأتالخلقمن5718فسنةتتبعها:اليهودية

من13الإصنحاحمن33الفقرةأنإلىالبعضوذهبكهذا.شيتايعرفلمالقديم

بسبعالمصريةننيستأسيسسبقحبرونإنشاءأنعلىتنصوالتىالعددسفر

الإقامةأنعلىتنصوالتىالخروجسفرمنأ3الإصحاحمن04والفقرةسنوات

فىالهكسوساستقرارإلىتعودتنيسية"حقبة9إلىتشيرانسنة043دامتبمصر

حال؟أيةعلىإسرائيلعلىغريبةالزمنيةالحساباتوهذه،فرضيةمجردو!مصر

سنةوالثمانينوالأربعمئة36()11:سفرالقضاةفىسنةالثلاثمئةقبيلمنوأرقام

فيتم.المقدسالكتاببنساخخاصةحساباتصكلىتقوما()6:الأولالملوكفى

لهايؤرخعاموسفنبوءة؟أثرهلهكانمعاصرحدثإلىبالإشارةالتاريختحديد
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بعدها(وماا)03:أشعياءومعجزةا(ا:إعاموسبشتت!"الؤنزتيما!قنلبعبارة

بدءاالسنينحزقيالويحسبؤأخذقا(؟...أشذودإلىتزتان-قبمشتة"فيق؟نت

.يفعلوكذلكإلخ(او36:او31:34:ؤاأ؟.3.و8:أحزقيال.يوياكئنترحيلمن

31(.53:إرمياء-37)35:الثافىالملوك

إسرائيللمملكتىالرسىللحساباستمرازايعدالحسابفىالأسلوبهذا

هذاواستمرملك.كلحكمبسنواتتورخفيهماالأحداثكانتحيثويهوذا

الثافى)الملوكيهوذاومملبهة6(17:الثافى)الملوكإسرائيلمملكةنهايةحتىالنظام

38(.6،1،37:الأول)الملوكسليمانعصرإلىتقديرأقلفىيرجعو؟نا-؟(،35:

فى"الصغار"القضاةأنافزضناإذاالقبائلاتحادعصرفىذلكيشبهمانجدوقد

سيحسبونالبمثركان:دائمةمؤسسةيشكلون8-15(ا:و3ا-5).ا:سفرالقضاة

بدقة.مددهاصكلىالنصوصنصتالتىمناصبهمشغلهمبسنواتالزمن

منعاملأتشمل3(4:الأول)الملوكسليمانعمالقوائمأنإلىالبعضويذهب

يرمزاسمه؟نأىرمزىاسمذامسخلأوكان"السنةمدار"علىالكهنةطائفة

مالإسرائيلكانثممنزمنتا.جدولآتمثلالرمزيةالأسماءهذهوقاثمة،للسنة

هذاأنإلا)كبير(.العربيةالجزيرةوجنوبلأشور)المو(الرمزفيالاسمإنيساوى

"إليحاف"(أو)"إليحورف"علمكاسموالرواياتالنصمنكليوردهللفظالتأويل

واهية.نظريةيعد

السنةمعالسنةتلكتزامنتوإذاالحاكمالمللثبسنةالتواريخحسبتوإذا

العهد.بدايةبهاتحسب؟نتالتىالطريقةتحديدإلايتبتىلاالأرجحوهوالمدنية

وأول.؟ملةكسنةتحسبالتاليةالجديدةوالسنةاقتولئيبننالشهوركانتفربما
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الملكوفاةسنةاحتسابيتمجيثسابقتاريغإلىالردنظاموهوالعهد،سنوات

الجديدةالسنةتسبقالتىالشهورتجاهليمكنكانكما.مرتينخليفتهوتتولتي

تولىتعقبالتىالجديدةالسنةمنبدءاالعهدمنالأولىالسنةتحسبحيث

لاحق.تاريخإلىالإحالةنظاموهو،العرش

فىيهوذافىاتبعالنظامهذاأنويبدو.لاحقتاريغإلىوبابلأشورعهداأحيل

تمليجت()رئشيتئفلث")ائتذاءا()36:إرمياءفيحدد:المملكةع!رأواخر

الناقمنةالسنةتعنىالتىالأكديةلثروقى")يىدشعبارةيساوىبناكتاريغيوياقيم

الحسبانفى1و38:ا37:إرمياءلأخذمجالفلاأخرىناحيةومنالئلك.لتولى

عبارةتأويلويمكن.مغلوطةأومحرفةفقراتفىنفسهاالعبارةوردتحيث

تارتحاوستعطىنفسهابالطريقة34()94:إرمياءفىصدقيا"تلكوت"رئشيت

كاملآشهزاهناكأنمؤخزانشرتالتىالبابليةالوثائقبعضمنفتبيندقيقا؟

معلوماتلديناوليمستاقالية.الجديدةوالسنةالملكصدقياتولىبينيفصل

بعضهاتمخضالصددهذافىمتباينةمحاولاتوجرت.الأقدمالعصورعنموثوقة

بينلاحقةتواريخإلىوإحالةسابقةتواريغإلىردعملياتمنمتقاطعةشبكةعن

الملوكبسفرالواردةالتواريغتأكيدالفرضياتهذهمنوالغرضويهوذا.إسائيل

وعلى.الإشارةسبقتكماالتواريخحسابحولطاحللامشكلةيثيرهذاأنإلا

الىميلآنفسهفىالمرءيجدالسابقةالصفحاتفىتتبعناهكماالتقويمتطورضؤ

بالتقويمالعملبدءمعبدأتبابليةعادةو!لاحقةتواريغإلىالإحالةأنافتراض

سابقةتواريغإلىالردعلىجرتالأسبقالعهودفىالعادةوأنيوياقيمعهدفىالبابلى

!رفىالحال؟نكما
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"فلكحقبةو!السلوقيينحكمتحتإلاأصيلةزمنيةبحقبةا!ملايبدأولم

الأولسلوقسبدايتهاوحدد.ا(.)1:الأولبيينالم!سفرفىتسمىكما"اليونان

والسنةأنطاكيةفىالخريفيةالسنةبينالفارقوبحساب.بابلفيهافتحالتىبالسنة

المقدوق،اسثماىابالحسابم.ق.313بخريفتبدأالحقبةهذهفإنبابلفىالربيعية

بينمقسمةبيينالم!سفرىفىوالضواريخم.ق.311فبربيعالبابلىبالحسابأما

استقلوعندما.السنةبدايةإلىبالردشرحهاسبقالتىبالطريقةالحسابينهذ-ش

الأولىالسنة"فىوالعقودالصكوكتأريخبدأم.ق.143سنةفىاليهودىالشعب

ولم41-43(.13:الأول)الم!بيين"ورئيسهماليهودقائدالأعظمال!هنلسمعان

المملكةعصرفىمتبعة؟نتعادةإلىعودةبل؟جديدةحقبةبدايةذللثيكن

بل01(1:وها)14:الأولبيين)الم!ساريةاليونانحقبةوظلت.المستقلة

إلىاليهودوعاد14(.)16:الأولبيين)الم!سمعانوفاةتاريغتحديدفىاستعملت

السنواتفىالرومعلىثورتيهمإبانطويلأيعمرلمولكنهمستقلحسابىنظام

م.133-135وم66-.7

الهيلينىالعصرينأواخرفىالخاصةالحرةوفلسطينسوريامدنلحقبةوليس

القديم.للعهدبالنسبةأهميةأيةالأعمالعربيةوالجزيرةبومبىوحقبتىوالروى
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ع!ثرالثالثالفصل

والمكاييلىالموأذيق

)لدمرائيلفى،والوزنالقياس"علما.

والوزنوالحجمالطولوحداتأنيفزضوهو.الدقيقةالعلومأحدالمقايبسعلم

عملتاتطبيقهويتطلب.متناهيةبدقةتصنيفهاويمكنحسابئاالتحديدتقبل

الأفراديستعملهاالتىالمقاييستوافقوتضمنمانظاقاتفرضماسلطةتصديق

العرفوكان،الحديثةالدولفىالقانونوهو.القانونيحددهاالتىالمعاييرمعجميغا

أيةوجودأنإلا،متفاوتةبدرجاتالقديمةالكبرىالإمبراطورياتفىالسائدهو

يحوىا8:الثافىصموثيلأنالبعضزعممستبعد.أمرإسرائيلفىكهذهتنظيمات

محرفالنصأنإلا،الفلسطينيينمنداودانتزعهقياسىأ"ذراعلوجودإشارة

ويغالونالكيلينقصونكانواغشاشينعنونسمعجغرافتا.استايخنى؟نوربما

13(35:)التثنية!"خفيفةوأخرىأ!ثقيلةأوزانوعنأ85:)عاهوس،لأسعارفى

وفى.ا(.03:الأمثالوانظر6111:)ميخامغشوشةومعاييرمنقوصةم!ييلوعن

حقوإيفةبالحقومعاييربالحقموازينإلى35-36()91:اللاويينيشيرالمقابل

عليهامتعارفتقديراتإلىتشيرالنصوصهذهكلأنإلا.ا(.45:حزقيال)انظر

الذراعمنعيناتوجودتزعمالتىالكهنوتيةالروايةأما.رسميةمقاييسإلىلا

بأخباروردماالوحيدسندهاكانوربمافيهافمشكوكالهي!فىمحفوظةالقياسى
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ودقيقالتقدمةخبزعنبالمسؤوليةاللاويونأنيطحيث93()33:الأولالأيام

أنهمالسياقمنيتبينكناالففرةهذ.ومعقييل.الم!وكافةالفطيرورقاقالقمح

93:الخروج)انظرالمطلوبةبالمقاديركانتالتقدماتأنفنبالتأكذمكلفننكانوا

لأنداسولا8-.1(3:)انظرملاشحقائسلبلمالربأنومنمثلآ(04

إذاالضصوصهذهتأويلنحسنوقدوالم!ييل.الأوزانكلمفقشننإلىنحيلهم

واستعمالالقياسنظامفرضأنبعدحقالقدسفىاليوميحدثماإلىنظرنا

عدوةبحجمرصغيرأوسلعهمالسوقفىالإعةبعضفيزن4القانونية-الم!

الحبالالدوويقيسالمرني،بمرطباناتوالزيتاللبنالفلاحونويكيلصان،

يوافقالذىالكيليرتضونالومكعربالقداىإسرائيلبنووكانعهم.أذبطول

وأضمانبعلامةمدموصنهاالحالاتبعضفى؟نالكيلهذاأنوسنرى.العرف

فىنعهدالتىبالدقةتكنلمالمعاييرهذهأنإلا،القياسأداةأوالوعاءعلىنقش

نأالمفيدمنيكونوقدقديما.النهرينبينأومصرفىأوكنظيواتهاالحديثةنظمنا

القياسوبنظمهذهالقديمالمثرقبنظمبياناتمنالمقدسبالكتابوردمانقارن

أقنتذكرأنلابدولكن(.الفراغاتملءطريق)عنالروميةاليونانيةوالكيل

كانتإسراثيلبنىم!ييلأنضمانثمليسوأنهغالتامؤكدغيروحداتهمتقديرنا

أسمائهافىتتفققدالحالى!رنافىوالم!ييل.المجاورةالأمملدىنظيراتهاتساوى

ئلسطينفىالمناطقباختلافبل،وفلسطينوسورياصرفىقيمهافىوتختلف

افتصرناوإذانفسها.البلدانهذهمنكلفىالزمنبمرورالقيمتغيرتكمانفسها.

والحفائرافصوصمنالمستقاةالبياناتأننجدهنانفعلكماالقديمالعهدعلى

.بالمرةغركافية
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دونوامندائئايرعهالمالحذرمندرجةتوخىإلىتدفعنا-كلهاالعواملهذه

أننأمكنفربما.المقدسالكتابقوالموازينالجقاييسعنمتخصصةأعمالأ

ييلبالم!قيمهاتحديدأماتقريبتا،بهاخاصترتيبفىفئةكلمنييلالم!نرتب

قيمةمنللتأكدسبيلفلا،ورائهمنطائلولامضللفأمربالكسورالحديثة

الضحديدعملهيمكنماوكل.المعاصرةبنظمناعلاقتهمنولاالقديمالمقياس

دقيقا.علتاالتوراقى(والوزنالقياس)علميصبحأنيستحيلوقدتقريبتا.

الطونيةالمقاييلى30

أطرافمنأسماءهاتستمدالقديمالعالمفىانتشازاالطوليةالمقاييسأكثر؟نت

بهمايستعينالحرفى؟ناللذينواليدالذراعمنإسرائيلبنىوعند،الإنسانجسم

عمله.فى

ويقاس.الأوسطالأصبعوطرفالكوعنقطةبينالمسافةيساوى)غتاه(والذراع

الأصابم؟وتفريقالكففردمعالخنصرطرفإلىالإبهامطرفمن)زييت(الشبر

5!هه!هبكلمةالكلصةلهذهبترجمتهاالمقدسللكتاباللاتينيةالترجمةوأدت

وأ-"طباح"الدراحةأوفالكفالضالى.المصطلحمعلبسحدوثإلى()كف

--"إصتع"والإصبعالأصابم.منبتعنداليدعرضالحقيقةفىيساوى-"ظباح"

مرةإلاقياسكوحدةيردلاالتلمودوفىالقديمةالمقاييسفىبكثرةيردالذى

31(.53:)إرمياءالقديمالعهدفىواحدة

وحدةلأقياسأداةاطي!حزقيالوصففىوردتكما-"قانيه"-والقصبة

بما"كبار(أذرعستةهذهحزقيالقصبةطولوكان3(.04:حزقيال)انظرقياس

عندالكتانوخيطالضهرين.بينفىثفسهبالاسميعرفالذىالمقياسيساوى
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أداتاأيضا(هو16:3ا:وزكريا17)7:عاموسعندالقياسوحبل3()04:حزقيال

النهرين.بينفىكالحبلقياسيينكاناإذاماندرىولا،قياس

عل!!ثكم!"7577وكمة"جومد".طولهكانإهودشاأن16()3:القضاةويورد

وتخمينات"كف"(أو)"شبزالقديمةالنسختخميناتئلقولم،المقدسالكتابفى

المقياسهذاطولعلىضؤأىقصير()ذراعالمحدثننالباحثين

ولكن،البعضببعضهاالوحداتهذهعلاقةعنشيتاالقديمالعهديذكرولا

جسمأطرافبينكانتالتىنفسهاالنسبيةالعلاقاتبينهاكانتأنالواضحمن

تعديلهاتميكونأنأيضاالمحتملومنأشماءها.منهااستمدتالتىالإنسان

فرعىتقسيمالماكاناللذينالنهرينوبينمصرفىتمتالتىنفسهابالطريقة

:المشتركالطولىللذراعمتطابق

00000000000000000000000001الذراع

000000000000000000000000003الشبر

000000000000000000000000063الكف

0000000000000000000000034413لإصبعا

وفىإصبغا.37طولهملكئا""ذراغاأيقماعرفتافهرينبينأنهيرودوتويذكر

إسرائيلأنويبدوإصبغا.38أوكفوف7طولهمل!ذراعهناككانأيقمامصر

هي!لأبعادوتكرازامغا.أنفىليسولكنأقصروذراغاأطولذراغاعرفتأيضا

نأعلىبوضوح3()3:الثاقالأيامأخبارينصالملوكبسفرىوردتكماسليمان

04-43حزقيالفىالسماويةالقياسقصبةوكانتالأؤلي".ائمتاليىضئ9الأبعادهذه

43:وانظر045:)حزقيالوشبر"بذراعأذرعستةطولهاا-16(315:الرؤيا)انظر
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مقابلهوحددالمستقبلهي!وضافىالقديمالقياسحزقيالاتخذوربما13(.

نأإلاإصبغا،34وكفوف6يساوىالقديمفالذرا!وبذلكعصرهبقياس

المل!الذراعنتذكرأنعليناأخرىناحيةومن.أطول؟ناالمذكورينالذراعين

إصبغا.38أوكفوف7إلىمقسفا؟نالذىالمصرى

إلاالمجاوتةبالنظمبمقارنتهالذراعطولمعرفةيمكنالحديثةالقياسوبنظم

أميرلجوديعتمثالينعلىالمنقوشةالمدزجةالمساطروضمن.موحدةتكنلمأنها

يعدقدمامتر()594،.بوصةا5.9طولهذراغانجدتقريتاق.م.0003سنةفىتجش

طولمصركانفىالمكتشفةالمدزجةللمساطروطبقا.عصرهفىالأطولالذراع

حتىفلسطينفىالحفائرتسفرولممتر(.53،.أوه،.3)هبوصة4/503المل!الذراع

تفيدنا:واحدةإيجابيةمعلومةإلاأيدينابينوليس،مماثلةمقاييسعنالآن

583فعلئاطولهويبلغذراع0013طولهأنعلىينصحزقيانفقفىالمحفورفالنقش

نأإلامز(.)44435).بوصة094.17الذراعفطولعليهوبناءمتر(؟)01،533ياردة

فىالمذكورةذراعكالمئةصحيحعددا003فالعدد،سخيفةتبدوالمتناهيةالدقةدذء

هامشهناكأنكما،الأرضتحتالنفقعمقتحددوالتىالنقشمننفسهالسطر

فىهـادالذىالذراعهذاكانإذاماتحديدويبتى.التفافهقياسفىمحتوفاخطأ

وأ3()3:الشاقالأيامأخبارفىالمذكورنفسهالقديمهوالذراعحزقياعصر

النصفىضمتاإليهالمشارالأقصرالذراعأو(ه)04:حزقيالفىالأطولالذراع

بينتزاوحإذالأسفارفىالمعطاةالقيمفىالعشوائيةمندرجةفهناكثممن.نفسه

ذراعفىمتر()53،.بوصةو473،03السائدالذراعفىمتر()45،.بوصةا7167،

.حزقيال
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و؟نرسى.مقياسثميكنفلم؟الحساباتهذهوراءمنطائللاأيصكلى

وأكفهنمأيديهموفردبأذرعهميقيسونالواقعقوالعمالوالبناءونالمهندسون

أحدبطوليقاسذراغاوكانأسود""ذراغاالعربىالقياسعلمويذكر.وأصابعهم

الخليفة.خدممنالعبيد

العبرية.القديمالعهدأسفارفىتجريبيةبطرقإلاإليهايشارلاالسفرومسافات

تييئإخظوؤكمجار3()03:الأولصموثيلفىإلا)يي!ثمع(الخطوةدبهريردولا

31(11:)العددواحديومغموضما:يقللاالسيرأيامبعددوالحسابئائتؤيئ".ؤتين

31:)التكوينأيامسبعة3(3:ويونان318:والخروج0336:)التكوشأيامثلاثة

بعبارةالمسافةإلىيشار91(5:افاقوالملوك!48:!16)35:التكوينوفى33(.

ولاالإطلاقعلىدقيقاقياشاليستو!(الأرضمن)مسافةأيىتس"ها"يهبزت

ما(."مسافةإلاتعنى

مسافةأورشليمعنتبعدصورفبيتبيين.الم!سفرىفىهيلينيانقياسانويرد

قديمةمصريةقياسوحدة7!ه*إهوالغلوة(.ه11:الثاق)الم!بيينغلواتخس

المسافةأنوالواقع:كيلومتراتستةأوميل3175قساوىالبطالمةعصرفىكانت

"إستاديون"ا!دبهرووردكيلومتزا(.)93ميلآا8تبلغأورشليمإلىصوربيتمن

ا:3الثاقبيين)الم!واحدفصلفىكلهااجتمعتأنتصادفعدةمراتههمه!7

فلسطينفىبهامعمولآكانيونانيةقياسوحدة"إستاديون"واد93(.1،لا9،01،16،

ف!نالسكندرىالإستاديونأمابعد.فيماالرومعصرفىثماطيلينىالعصرفى

مؤلفيقصدهالذىوهو(بقليلمتزاا85من)أقلياردة033عنقليلآيزيد

فلسطين.فىاالهودعندالمستعملالإستاديون؟نلأنهالأرجحعلىالثاقبيينالم!
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وسكيتوبولسأورشليمبين93(13:الثاقليين)الم!إستاديونالستمحةومسافة

قليلآتزيدالموضعينبننالفاصلةفالمسافةتمائا،القياسهذاتساوىشان()بيت

(9ا:)3افاقالم!بينلأثإستاديور348ا!مسافةأماكم(.ا)10ميلآ68عن

وحدةحسبتإذايمنياوميناءأورشليمبننالمسافةمننأقصركثيزاأنهاالمؤكدفمن

الثمافىبيينالم!فىالواردةإستاديونلا05ادلتقديرمجالولانفسها.الطولةالقياس

معلومة.غيرالنهايةنقطةلأن17(ا:)3

أضلاعبأطوالالجهاويشارالمساحةلمقاييسمصطلجاتالعبريةفىوليس

33و7؟بعدهاومأ63:الاول)الملوكومحيطهاالدالرةومطرالمربعأوالمستطيل

(.أخرىومواضح34،وا،7،90،،04:وحزقيال13،،:الحاقالأياموأخبار

وأ)تيزبمعنىحرفتا)تميميد:فالفدان.تطبيقيةالزراعيةالمقاييسو؟نت

أشعياءفىكمقياسووردت،اليومفىالثيرانمنعددبهايعملمساحةشخرة((9

الأرضمساحةكانتكما،1(.)14:الأولصموئيلفىالمحرفالنصوفى01()5:

أنحاءفىأيضامستعملةالطريقةهذهوكانتلحرثها.المطلوبةالحبوببكميةتحسب

ترداله!لاأتهاإلاالتلمودىالع!رفىفلسطيمانفىوجودهاوتأكدالقديمالشرق

إيليايحفرإذتأويلها:يصعبفقرةو!1833:الأولالملوكفىإلاالمقدسالكتاب

وم!هـشعاه"،ادحجمكانومهماالبذرمن)شعاه(كيلتننتشعالمذبححولقناة

وأنفسهاالقناةسطحمساحةعلىالمقياسطيقناوسواءفيهاالبذركثافة؟نت

فيها.مبالغايظلالتقديرفإنيشملهاالتىللمساحةمددناه

حقلقيمةتقدير16()37:اللاويننبنصالمقصوديكونأنالمستبعدومن

شراءإم!نيةمعناهفهذالبذرها،مطلوبالشعيرمن"حومز!شاقلبخمسين

+5



تخصدالتىالحبوبإلىيشيرالصأنوالأرجح.للغايةزهيدبثصنشاسعةمساحة

مساحته.لاالحقللقيمةتقديروإلى

اللدمةمقاييس3.

وتستعملالأعلافتحوىكانتالتىالأوافىأسماءطمةبصفةفيهاالواردةالأسماء

كالطنالغربم!ييلذلكفىبماوالكيلالقياسنظممنالعديدفىكماكيلهافى

فىالكلماتهذهواستعمالذلك.وغيراء"؟دا"والبوشل4،ة"؟9ه"والبرميل7د!،

لإعطاءلاتقريبتانفسهبالحجمإلى.مكيالللإشارةإلاليسالعبريةالألفاظترجمة

العبرية.المسمياتبذكرالمقامهذافىسنكتنىلبسأىولخفادىله.الدقيقالمقابل

للحبوبكبيرمكيالوهوحمارا.)جملاسمهمنيستدلهوكماالحومز

!طمةترد33()11:العددسفروفى3(.3:وهوشع4513:وحزقيال3716:)اللاوفي

الأرضفغطتالصحراءفىسقطتالتىالسلوىلطيوركمكيالاستثناة)حومرا

عشرةرجلكلوجمعالمخيمحوليوممسيرةتوازىولمسافةذراعإنبارتفاع

منبهحلماوتبريرالشعبنهملبيانعمدعنفيهامبالمأرقامو!احوامر(؟

الذرفلامنحومرادأما،الدهشةإثارة01()5:أشعياءنصمنوالقصد.عقاب

لعنة.فهذهالمحصؤل،منإيفةإلاينتج

الأول)الملوكوالشعيروالحنطة3(5:الأول)الملوكللطحينكبيرمكيالوالكر

الملوكفىللزيتالكرودبهر33(.ة7وعزرا5و39:37:الثافىالأياموأخبار535:

أخبارالأيامفىومقابلهااليونانيةالكلمة)انظر"بت"معل!بشايعد35()5:الأول

مكيالأالكرمنيجعل13()45:حزقيالفىالمشوشافصأنإلا9(،3:الأول

الحومريوازىللسوائل
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وتفسرهالحومرمنللشعيرأقلكمكيال3()3:هوشعفىإلااد"لثك"يردولا

حومرنصفبأنهالنسخ

وهو-.امرأوبسعغطاءذىو.كهإناءإلىتشير6-.ا()5:بهريارؤيافى"إيفة"واد

91:)اللاويينالكيلدقية"إيفش"هناككانتأنولابدكيل:أداةاسمالغالبفى

01(6:وميخا85:)عاموسالإيفةتطفيفعنن!وهناك15(؟35:والتثنية36

03:والأمثال3514؟)التثنيةوآخركبيرصغيرنوعالإلفة:مننوعيناتخاذوعن

371:وراعوث691:)القضاةالإيفةأىنفسهالمكيالتعنىعادةوالكلمة.ا(.

إيفةوغشر14(و4513:46:)حزقيالإيفةوسدس34(ا:الأولوصموئيل

والمواد36(.16:الخروجوانظر5و515:38:والعدد13و511:6:)اللاويين

كيلوحداتأكثرو!.السوائلدونوالشعيرالأذرةوطحينالقمحطحينالمكيلة

شيوغا.الحبوب

وبستعمل.\(.45:)حزقيالمعيارهيوقئأنولابد"بت".فيقابلهاالسوائلفىأما

الأيام)أخباروللخمر(ه4:الثاقوأخبارالأيام7،3638:الأول)الملوكلدماء

4541:وحزقيال39:زة/الثالأيامأخبار)وللزيت01(5:وأشعياء39:الأثاق

(.منقحة535:الأولوالملوك

للكيلأداةوهو6()08:والمزامير(13)04:أشعياءفىإلايردفلا"يثمليش"ادأما

معروفة.غيركيلوحدةثلثتعادل

)التكوينالقديمةالتاريخيةالضصوصفىوالحبوبللطحينمكيال"شعاه"واد

18(.7،1،16:الحاقوالملوك1833:الأولوالملوك3518:الأولوصموئيل186:
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!اسدسيمثلحيث11()4:حزقيالوباستثناء.للسوائلمعيار"هين"واد

دبهريردولاالواحد،اليومفىالماءمنشربهإلىالإنسانيحتاجمماالأدفىالحد"هين"

0343:)الخروجكاملهين:والزيتالحمركس!ئبالدينيةالطقوسفىإلااالين

وثلث14(و15،901:38:)العددهينونصف11(،5،7،و4534:46:وحزقيال

33:واللاويين9304:)الخروجهينوربع16(46:وحزقيال15،67:)العددهين

14(.5،7،و5:38،،15:والعدد13

مواضعا6)الخرونجالمنقصةفىإلاتردلا-)جزمة(تعنىكلمة-"غيزواك

الغيرأنعلى36()16:الخروجوينص.اليومفى)غيزا(يجمعرجلف!(:متفرقة

الإيفة.غشر

الدينيةالطقوسنصوصفىالأذرةلطحينمكيال)الغشر("جمسارون"واد

وغيرها(.0131،:14واللاهـون9304:)الخروج

القابربعبيعالسامرةحصارفنى35(،)6:الثافىالملوكفىإلايردلا"قاب"واد

فضة.شواتلبخمسةالبرىالبصلمن

منالتطهرطقسفىإلادبهرهيردولاالسوائللكيلصغيرةوحدة"ئج"واد

(.متفرقةمواضعا4)اللاويينالبرص

36()16:الخروجسياقفإنالحجمحسبالمسمياتهذهنرتبأنحاولناوإذا

غمثرأيضما)جمسارون(الغشر؟نوربما"إيفة"،ادغمثرغيز8ادأنإلىيشير

غشرويعادلانالكيلفىيتساويان11()45:حزقيالفى"تثا"واد"إيفة"وادإيفة.

التالى:التسلسليعطيناماوهو"حومز،

000000000000000000000000000000000001حومر
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0000000000000000000000000000011إيفة=بث

0000000000000000000001011غير!جمسارون

القياسنظامأنإلايره-فدونالعبرىالنصمناستنتاجهيمكنماكلرهذا

افاقالبابلىالعصرفنىأخرتسلسلوضعمنيمكنناافهرينبين!فىوالكيل

وتشابهقا.801-سوتو35-خر1!:الثلاثالقياسوحداتبينالنسب؟نت

السبى:بعدوماالسبىلعصراقالىالجدولرضعلنايبررالمسميات

0000000000000000000000000000001كرخر-

03...،.*..!.0000000000000000شعاه-سوتو

8.!000000000000000000000000000006قاب=قا

واقلمود.اليهودىالعصروثائقتؤكدهاالنمسبوهذه

الكسرنظامعلىإحداهماتقوماللتينالسلسلتينهاتينأنالواضحومن
لمجردبينهماالتبادليةوالعلاقةمستقلتانالستينىالكسرعلىوالأخرىالح!صثرىا

والتى501:وأشعياء1636:الخروجسفرمناليونانيةالنسخةعلىتقومفرضية

الزجمةتصبحفىهءحمد!كلمةفإنوبذلككا!حمد!كاا"،،بكلمة"إيفة!طمةتترجم

فعلىأخرىناحيةومن."إيفةثلثبذلكمعناهايكونالتىاشعاه"لكلمةإلعادية

واهـ"كز)حومزادأناستنتاجيمكن14()45:حزقيالنصغموضمنالرغم

التالى:الجدولوضعيمكنوبذلك،متساويان

000000000000000000000001كرحومر!

01.......-..000000000000000تث-إيفة

000000000000000000000000000000000033شعاه
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0000000000000000011مجسارون=عير

قاب.....+0000000000000000000000000000806181-ا

التى؟لمقارنةلاحقةمصادرمنإلا"ئج"واداد""هين"وضعلاستنتاجمجالولا

والبياناتجيرومسانوتفسيراتالروىاليونافىالقياسبنظاميوسفوسعقد

"لحك"ادنحيناوإذاهين.6-بثوادئج،4!قاب1أنمنهاويستنتج.التلمودية

اقالى:افحوعلىيصبحال!ملالجدولفإندبهرهمايندرحيث"شليش"واد

..................ء...0001كرحومر=

01...............-........نرتث=إيفة

000000000000000000000000000000000033شعاه

00000000000000000001101جمسارونعيرت

000000000000000000000000000000000000801-ب

0037.................................."..لج

18

73

ويعتمدللغايةمتأخرةحقبةعلىإلايصدقولاافتراضىالجدولهذاأنونكرر

.حزقيالبسفروردماوأقدمهادائتاومتأخرةأحياتامؤكدةغيرمطابقاتعلى

لم!ييلتسجيلأ؟نتإذامايحددأنلأحديمكنلاالأخيرةالحالاتهذهفىوحتى

العصورفىيطبقأنلهيكتبلمبإصلاحتتنبأأوحينذاكالزمانعليهاعفا؟ن

التوراتية.
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6،د

ءتهيأ-كيبهىبم"?+9دثف6بمفىء!بملأ(،د،+اء-،بمعم(لاهيهبم

!ض+!ماء!ابم،6!،دهييبملأ!!،،د؟فيعبمل!اا+حكبم!مث!يهم!بما3

كبميي!بملأ6،،د.(فى+-اءيهبم5،،،،5!بملأ7،.7(:)كيم!بم"ءا؟-بم

.-يما؟"ء13بر،ثرا!مثم+ابم+ايملأيسلالأء!-ا?شلمم5+بمش

!ه+!!ض!لأ13ثيبمور!7+؟ايه!ء!+ثببربه!ا!اءثبمئبمثهبم

؟-ءيهتشء؟يهبم.يض؟بم!بهئءش!ابهيبهى،!تبمانهمابهبر،ءء

!همالض!ايهلأ!ء3ييم.!-اثيمايم!بهئ!ء+-!يم؟

!5باكبماع+!ممههيالننبهي!تش!اكبمءمء-لميمع!ح

،!ض،يرع!ء!يضعثبىممبما،!!ا+إمءعبمحمبميحهحتيم.!ا

فيحمىا؟أ!يميب!!13!ه+!!يراحم!!م*!يهضا3!!أ!يه!

!ء+،!أ،13-،!خ،-يم5ثحتبمعضثحم-يهى:،5(.)1،ك!بم

يبمكبم!ايض!ممبم!لىاءح!بم!مجمنبم!بم؟كركبهصأءتهي-حميبهىث!لأءم

+ابربميرث!مييمبهى:،5(.)،،اءمكيمبمفيا3يبم،،5--ا!ممم،؟قي

تهبما!بميحتنا؟أبمورا3،بهيكى+غ3بر،ا+3بمور?+13،بهتيبه!؟ء

اءبهغكى!3ءنهمابميهبملىعاحثىابمتهيأ!3ا+3جمضقي!+،!!+

تهيمث!حضث!في،قيك!ابمتهيأ،63+ءشبزكيمثبمبميهى،-ا.ثم+ا

؟حكى!ماث!ث!كى:،أءتهي!.،جيمكى!.،،.6*ءبمور!بما!يم+!بما6،3.لم

ء13يهىادي+ث!ا؟ث!ا!حشايتبم6بهر؟؟.ثتيمءثيبميميتحا

يما!ه!هيما!غا.خمممم!خءلمثهىكهى؟بم!؟أالىياءحكم!م

يهربميب!إبميه!بم!ممغ3بز!ثبمممء-مءثبماكيمع!ء!حها



ويقدرهمؤكدةغير"قا"ادقيمةأنإلالتر(.ا)4،3باينتو7،5جالونينإيفة؟(

طيسفونفىاكتشفمنقوشإناءوهناكلتر(؟)81،.باينت43،ابآخرونباحثون

يسىمكيالصمفىوكانأكثرقليلآ.أولتر()39،.باينت63،1قيمتهقاإلىيشير

ومنأكبرشكموضعقيمتهماأنإلا،للسوائلو"هنؤللجوامدإيفة!"عبت"

دافى"هنؤكمأمالتر(،وه)3،5باينت8،8و4،4بينهنواديقدرمنالباحثين

هذافإن،"هنؤلدتقديرأدفىأخذناإذاوحتى04؟ربما-مؤكدفغير"عبت"

..الآنحتىتقديرافترضأىمنأكبر"إيفةلدسعةستتبعه

فىدقيقةتبدوالتىالمقدسالكتاببياناتمنالبدءيمكنأنهئظنوقد

أذرعخسةوعمقهأذرععشرةقطره؟نسليمانهي!فىالبرونزفبحرظاهرها،

قيمةالدقةوجهعلىنعرفلاأنناإلا36(.7،33:الأول)الملوكتثألفابهوكان

تحدد(ه)4:الثافىأخبارالأيامسفرفىالمقابلةوالفقرةالوعاء،ش!أوالذراع

بالأحواضالخاصةوالحقائق.بالذراعنفسهاوبالمقاييستثآلافبثلاثةالسعة

أيفحا.ذلكمنأقل38(7:الأول)الملوكالبرونزية

علىغثر(الخيشالدويرتلفنىأدق.بمعلوماتوحدهالآثارعلميمدناوقد

أمكنوربمامل!(،)تثملكبت:كلمتانعليهنقشتجرةمنالأعلىالجزء

!طمةعليهامنقوششقفةوهناك،النسبةتلمنمقبضعلىنفسهالنقشترميم

الحرققبلدوناالنقشانهذانكانولما)دبير؟(.مرسيمبيتتلمنجاءت"بت"

لهيؤسفوممابها.معترفرسميةسعةإلىيشيراأنمنهماالقصدأنالواضحفمن

سعةبحسابلناتسمحلاالدويربتلعليهاعثرالتىتلكأىالأكبرالشقفةأن

"لملك".بكلمةختمسو!عليهاليسأخرىأنيةوهناك.بدقةالجرتينهاتين
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جالوناتعشرةحوالىسعتهأيضاالدويرتلمنفقطواحدمثالبناءإصكادةويمكن

"لملك"بكلمةختمعليهاتقريتاكاملةجرةفهناكالنسبةتلفىأمالز(.)33.45

كيلالاالجرارهذهبأنشهادةالختمهذاكانفإذالتر0714عنسعتهاتزيدولا

كمانفسهاالسعةلها"لملك"تثأو"بث"بكلمةالمختومةالجراركانتوإذارسمى

الشقفأنإلا"تت".لدالتقريبىالحجمإلىالضوصليمكنناقبلمنيعتقد؟ن

"لملك".بكلمةالمختومةالجرارمنحجتاأصغرأنيةتخص"تت"بكلمةالمختومة

اهـ0فحجموبالتالىتث؟3وتمثلمضاعفةسعةذاتكانتافيخيرةأنافمرضلذا

كهذهفرضياتمنونسلسلةتقريئا.لتر(33أو)33باينتو7جالونات،يبلغ"تث"

.مؤكدةنتيجةإلىتؤدىلا

،متأخرة"لملك"أختاموبعضالميلادقبلالثامنالقرنإلى"لملك"تثنقوشترجع

اكتشفتبقمرانمغارةفنىالروى.العصرمنيأقىأخيردليلوهناكذلك.عن

35أوباينت61حوالىوسعتهائجأ،!شعاه!3بالفحمعليهامكتوبسليمةجرة

باينت37حوالىشعاهواددتر()،6،.تقريتاللباينتمساوئا"لج"ادمجعلمالتزا،

التىلملكلجرارلتزا()45جالوناتالعمثرةتقديرمعهذايتفقوقدلتر(.ا)03.5

قبلثنقشولمبالفحممكتوبةالعبارةهذهكانتلماولكنشعاه.3!"تث"اتحوى

ماملءها،دونفيهاالمعبأةالموادلمقداربل،للسعةإشارةتكونلافقدالحرق

الروى.العصرعلىإلاتصدقلاقدأنهاكما.المكيالتحديدفىمجديةغيريجعلها

بعدالعصرلهذاوضعتالتىالجداولإننقولأنإلاالمقامهذافىيسعناولا

تتباينالتلمودإلىالرجوعوبعدالروميةالونانيةوالم!ييلبالمقاييسمقارنتها

وضعتحتموإذاالإسرالكيلى.العصرعلىخطأظبقتوبالتالى،المئةفىمئةبنسبة

343



يساوى"حومزادأنفبما:الأقلعلىالاحتمالاتاحتراممنفلابدكهذهجداول

رقمأقلوهو(لترات)903جالوناتو6بوشل5يساوىكانفربماأصلآحمارحمل

ر!.البعرافترضكمالتزا()045جالوناتو3بوشلا3وليسمفترض

المكاييل،.

ف!نت.توزنالنفيسةوالمعادنالموادكانتبينمابالسعةتقاسالأغذيةكانت

صلبحجرمنعادةو!الأثقالو؟نت.كفتينذىبميزانتوزنالصغيرةالأشياء

3513:)الضثنيةكيسفىتحفظو؟نتو"وزن!؟!خجرومعناها"عيبن"قسى

11(.16:والأمثال611:وميخا

وهذه.الأساسيةالوزنوحدةالشي!أوفالشيملوبالتالىؤزن،تعنى"شاقل"و

لصموئيلالأصلىافصوبشير.القديمةالساميةييلالم!كافةفىشائعةالوحدة

بعدمانصوصمنسلسلةوتشيرالقيلث"،"بؤزلبشاقلمئتىإلى436!:الثاق

و515:37:وللاويين34-36؟و03،1334:38:)الخروج"المقدس"شاقلإلىالسبى

اصالمواضعهذهكلفىوالوزن16(.و18:متفرقةمواضعو3،47057:والعدد335،

افصوصوبعضوزتا؟أثقلولكننفسهالاسمطافوحدةوإلاالرسىالمعياريوافق

منسلسلةهناك؟نتالنهرينبينوفى"الحقيلة"،بالشاقلاتتحسبالأوجاريتية

قبلع!رالآباءمنقصةوفى.العاديةالأوزانضعفطتساوى!الملكية"الأوزان

ولكن16(.33:)اقكوينالثخايى"جمتذ،تجائزؤشاقلاتإلىإشارةنجدالدولةإنشاء

13(35:)التثنيةؤضغيزةكبيز""أحجار"للتجاريكونأنأحياتايحدث؟ن

للشراء.والآخرللبيعأحدهما33(03:)الأمثالالأوزانمنونوعان
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متأخرةو!ندرفيماإلا)قنه(الميناتردولاوالطالين.الميناالشي!ومضاعفات

7،0717:ونحميا396:وعزرا4513:وحزقيال17.ا:الأوك)الملوكيبدوماعلى

أنهايلاحظولكنالضهرين،بيننصوصفىغالتاالميناوترد35(.5:دانيالوانظر

ترجماتهاأوالأجنبىالأصلذاتالأكديةالضصوصفىإلاتردلاأوجاريتفى

يوازىبماشاقلخسؤنزنتهامستعملةأوزانهناككانذلكومعالأوجاريتيةه

)الجذرمستديرش!ذاوزتاكونهمناسمه)يه!ر(الطالينودستمد.واحدةمينا

نادزاولكنالتاريخيةالأسفارفىصكالتاويردالإجمالىللحسابوحدةوهو"ككز(.

،3-93(.و34:38و3593:37:)الحزوجالحمسةموسىأسفارفىيردما

)نحمياشاقلثلث13(03:)الخررجشاقلنصف:الشاقلمنكسوردبهروورد

خاصةمسمياتأيضماهناكولكن8(.9:الأول)صموئيلشاقلربع33(.ا:

فىإلادبهرهيردلمالذى"كسر((بمعنى)حرفتا"بيقع"كاد،الصغيرةالوزنلوحدات

16(حبة)5""جزه!وا؟الشاقلضاوهو(3863:)لحروجوا(43:33)اقكوين

61و3،7:18:والعدد3735:واللاويين0313:)الخروجوزنوحدةأصغرو!

الأولصموئيلفىدبهرهفوردالأثريونيعرفهالذى"بايم"ادأما13(.45:وحزقيال

)انظرشاقلثلثىويمثلطويلةلمدةالفهمعلىمستعصتاظلنصوهو31()13:

ولكنهواحدةمرةإلاالمقدسالكتابفىيردلمأخرمسىوهناك8(.13:ربمريا

الميناجانبإلىالآراكط(3538،)5:دانيالسفرفىووردالأكديةفىمعروف

مينا،نصفويمثل)إجزءإ("برسين"مثناهأووجمعه"يربعس"ادوهووالشاقل

شاقل.نصفوالأرجح

سدادايعقوبدفعهامعروفةغيروزنوحدةو!"قسيطة"ادنذكرأنلابدوأخيزا
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43؟أيوبفىدبهرهاوتكرر3433:يشوعوانظر3391:)التكوينشكيمحقللحمن

.)11

بينففى.إسرائيلبنىجيرانعندموجودةالوحداتطذهالأساسيةوالعناصر

ينقسمكما"حبة"018منيتكونفالشاقلستينى،أساسعلىمرتبةنجدهاافهرين

والطالينشاقلستونوالمينا.الشاقلمن1/34إلىثلثينمنمضاعفةكسورإلى

قيمةأما،شاقل0003عنأوجاريتفىالطالينيزيدولا.شاقل0036!ميناستون

لمأنهاالأوزانسلسلةمنيبدوولكندبهزتها،التىالنصوصإلهاتشرفلمالمينا

مينا.06منيتكونالطالينكانشاقلجمالتالى05عنتزد

لسفروفقافالطالينافصوص:عليهانصتالتاليةفالقيملإسرائيلوبالنسبة

اللاويينومن.شاقلضابيقعواد،شاقل0003يساوى35-36()38:الخروج

منيتألفالشاقلأنيستدل13(45:وحزقيال16و47:18)3:والعدد35()37:

قيمةتقديرأما.المقدسشاقلكانهذاأنالأولىالثلاثةافصوصوتبين"جزه"،03

جيزةتجممثزون"ؤالشامل13(:)45:لحزقيالالعبرىالنييقول؟فأصعبالمينا

ماقئكئم"تكونغمثزيثما!لأؤخشةيثمايلأؤجمشزونؤخشةلثمايلأجممثزون

وجوديبررهاربماولكنغريبةالعدوطريقةالابلية.؟لميناشاقلآستونمجموعه

أوجاريت.فىكماشاقلآ.هأوميناضاالأخيرويمثلشاقلآ،3وه3ؤ15أوزان

(5)04:والذراعالمينا،قيمةتقديرإعادةالفقرةهذهفىيحاولحزقيالأنويبدو

)45:حزقيالفإن"جزه"بعشرينالشاقلوباحتسابا(.ا)45:"تث"واد"إيفة"واد

مافأفضلثمومن.الإصلاحخطةمنجزءايصبحلاحقةنصوصمنتلاهوما13(
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النحوعلى35-3836:الخروجعلىأحدهمايعتمدجدوليننضعأنعملهيمكن

التالى:

0000000000000000000000000000001طالين

000000000000000000000000000000006مينا

00000000000000000000000000000000305شاقل

00000،00000000000000000000000000060311بيقع

شاقلوالخمسين91(33:)التثنية"شاقل"انمئةعقوباتالقيمهذهيؤكدومما

)الملوكالأغنياءعلىمناحيمفرضهاالتى"شاقل"الحمسننوضريبة93(33:)التثنية

هنالديناوأنالندرةشديد"مينا"ادمسىأننتذكرأنوعلينا.3(.ا:5الثاق

أوجاريت.مناسئمدكيفورأيناالقدمشديدوالنظامبالشاقل.مقابلها

أخريحدولنخرجقد،حزقياليوردهاالتىالبياناتومن

0000000000000000000000000000001طالين

000000000000000000000000000000006مينا

000000000000000000000000000003606شاقل

0000000000000000000000000000000037001303جزه

فرضت3133:الخروجفنى،القديمةافصوصبأحدهذهميناادقيمةونجد

مينا.نصفحامورابىت!ثريعفيهافرضحالةفىشاقلآثلاثينغرامة

الأكزشيوغاالنظامفىفالشاقل.الحديثةنظشابلغةالأوزانهذهترجمةويصعب

منمستمدةسلسلةهناكأنإلا(جرام)8،4أوقية.3،.يزن؟نالنهرينبينفى

هناككانتأوجاريتوفى.الضعفتزنفيهالوحداتكلكانتالمل!"9الطالين
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إلىالنصوصوقشير(،جرام)9،5أوقية.،3،قيمتهخفيفشاقلبهاأثقالمجموعة

(.جرام)18.7أوقية6،.لايساوىبماضعفهيساوىكانربما"ثقيل!شاقل

منعديدعنفلسطينفىجرتالتىالحفائركشفتلإسرائيلوبالنسبة

نأو!حمغا.أو!طيهماوزنوحدةاسمأوعدديةعلامةبعضهامجصلالأثقال

تاريخهاتحديدالممكنفمنخلافموضعالمنقوشةالأثقالطذهالأثرىالسياق

فوارقهناكأنإلا.المملكةعصربأواخرالضقؤسعلمبمعاييرعامةبصورة

وعثرواحدعصرإلىوربماواحدنوعإلى"تنتمىعيناتبينالوزنفىملحوظة

منها(.كبيرة7مجموعةاكتشفتحيثمثلآالدوير)كتلواحدموقعفىعليها

عسىمنهاأىيحملولامنقوشةأثقالآتمثلالتىوحدهاالصغرىوالوحدات

فإنشيوغاأكثرالوحداتلاشاقل"اد؟نولمارقم.يليهرمزبهاستبدلبل"شاقل"،

.المقدسالكئابحساباتفىالاستعمالكثيراللفظ

وهناك8.أو4أو3أو1والأعدادالرمزتحملالمنقوشةالأثقالمنسلسلةوأطول

.وحداتلثمافىمنهاعشراثنامعروفامثالآوعمثرينخسةعنيقللاما

برونزىثقلوهناك(.جرام)11،5أوقية4،.احوالىووزنهاالشاقلعلامةوالعلامة

97،.ويزن"مل!"،ثقلوهو3؟والعدد"لملك"كلمةوعليهجيزرفىعليهعثرصغير

ربماولكن(جراما1)14،أوقية93،.وزنهشاقلإلىيؤدىما(جرام)38،33أوقية

.بالأكسدةوزنهمنبعقماالمعدنفقد

يمكنلفظوهو"ييم"بكلمةمنقوشةالسلسلةبهذهمرتبطةأثقالستةوهناك

ومن.شاقلثلثىويمثل31()13:الأولصموثيلسفرفىقلناكماعليهالتعرف

جراقا(.ا)3أوقية43،.حوالىالشاقلأنيتبينوزنهخلال
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يعنىاللفظأنويبدونصب".9بكلمةمنقوشةعدةأثقاللديناذلكجانبوإلى

!اوزنفمتوس!،الإسرائيلىالشاقلليستهناالوحدةلكن؟وحدة"ضا"

ثقلأيقحايمثلهآخر.ظامإرينتمىفهووبالتالى(.جراماتا)0أوقية3،.ه"نصب"

*الأثقالوبعض(جرام)4؟،أأوقية.9،.ويزننصب1/4علامةعليهنقشتصغير

(.جرام)03أوقية73،.وأخرى(جرامات)5أوقية18،.بعضهاوزنالمنقوشةغير

الأوجاريتيةبالنصوصوردبل"وزن"،كاشمالقديمالعهدفىيردلمالاسموهذا

فى(جرام)9،5أوقية34،.وزنهثقليمثلهكانوربماالشاقي،0معجنبإلىجنئا

الشاقلضطأو"خفيف!لاشاقلالأوجاويتىالضظام"نصب"-فىواد:الأوزاننظام

منهناكفقدتفلسطينفىعليهاعثرالتى"نصب"ادأثقالولعل"الحقيل".

كنعانيين."تجار"

،حزقيالقصنيفالنظريةوالطبيعيةللشاقلالفعليةالقيمةفىللشكونظزا

على6كانالقديمةالميناووزنوالطالين.للميناتقريبيةقيمةنفترضأنإلايسعنافلا

8ؤ75بينوالطالين(جرام)055-..6رطلو313،1333،1بينيتراوحالأرججع

)007أوقية؟ع.1لىخوتزنحزقيالنظامفىوالميناجراقا(.كيلوو36)34رطلأ

.التذبذبدائمكانأوزاننظامقيمتحديدفىالدقةفىنغالىأنمجدوغير(.جرام

المل!كوكات50

مقايضةالتجارةأنماطوأقدمالمسكو؟ت.درسإلىبالطبعالأوزاندرسيقودنا

م!ييلخسة-العدأوللكيلقابلةسلغايسددالبدايةفىالثمنو؟ن،السلع

ماسرعانالأمورولضيسيرإلخ.ماشيةوممهؤثلاثأوزيتم!ييلعشرةأوشعير

أحياتاوسبائكأحياتامشغولةقطعش!علىللسدادوسيلةالمعدناستعمالبدأ

9،3



يستعملالمعدنوكان.المقايضةموضعالقيمةيحددانووزنهنوعيتهوكانت،أخرى

فىصغيرةوبكميات14(و1591:18:الثاق)الملوكللضريبةسداداكبرةبكميات

بعدهاوما13و43،3535:43:)اقكوشالأجنبيةالبلادمعالأفرادمعاملات

فىيبدوماعلىدائمايستعملوكان93(.ا:ايأول.والملوك3ا13:الأولوصموئيل

الأولوالملوك3،34:الثافىوصموئيلبعدهاوما،331:)اقكولىالأراضشراء

35!5:الأول)الملوكسلغالحيرامسليمانوسدد9(.33:وإرمياء33:وا،163:

بمزلئيالسداديمكنو؟ن4(.3:الثافى)الملوكوصوقاغنتاجزيةيؤدىميشعو؟ن

وحومروالفضةمنشاقلآا5مقابلفىزوجتهعلىهوشعفحصلالطربقتنن:من

3(.3:)هوشعالشعيرمنلثك

فكلمةوهكذا.والذهبالخاسثمالأولالمقامفىالفضةالتبادلمعادنو؟نت

ذلكفىشأنهاالسداد،ووسيلةنفسهالمعدنمن*تعنىكانت)فضة("كيميمف"

وفىإسكتلنده.فىومءولأ؟الفرنسيةفىو،+ءول،،الأكديةفى"كشميؤكلمةشأن

النهرينبينوفىبقبرصوميسناى!رفىالمتوسطشرقفىالقدمفىموغلةحقبة

وأقضبانأوأقراصأونحتلفةأش!لذاتسبائكإلىئصهرالمعدنكانتوالشام

تكنلمالأش!لهذهأنإلانقائها،ودرجةبأوزانهاعلاماتأحياتاعليهاحلقات

الذهبأوالفضةوزنيردماوكثيزا.بالوزندائتايتمالسدادوكانبعد.مسكو؟ت

الطريقةهذهوظلت.شمرةراسقصائدبإحدىوصفهووردا!ريةالآثارعلى

بسفرالمذكورةئسيطة"وا!السبى؟حتىإسرائيلبنىعندللسدادالوحيدة

القيمة.مجهو!وزتاكانتبلالآباءأ،عصر"عملةتكنلم91()33:اليهوين

فىالأساسيةالوحدةالشاقلوأصبحو)دقغ"،ؤزن(9:معنيانله"شاقل"والفعل
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الأوزاننظامفىالأساسيةالوحدةالبدايةفى؟نأنبعداليهودىالقدىافظام

لعفرونشاقل004إبراهيم!يزن!مكفيلةمغارةلحمنفسدادا.إسرائيلبنىعند

عناثوثفىلحقلثمتا!مهلابنشاقلأا7إرمياءو"يزن"16(33:)التكوين

تكنولمإ.الفضةالخجار"وزافىيسى11()1:صفنياسفروفىإلخ(.339:)إرمياء

بابعلىشيو2الملكوضعاطي!ترميمعمليةفلتمويلذلك؟عنتختلفالدولة

المؤمنونفيهيضعالحديثةالكنائسفىالنذورصندوقيشبهصندوقاالمقدس

صندوقفىالفضةمنكبيرةكميةالملك؟تبوجدوعندماش!.كلمنالفضة

فدفعهايهوهبيتعلىللموكلأرسلهامراجعتهاوبعدوحسبهاصرهايهوههي!

هيرودوتيروىبماالقصةهذهوتقارن13(.131:الثافى)الملوكللبنائينأجوزا

بصهرهايأمر:التالىالنحوعلىوفضتهاالجزيةذهبالملك"ويحفظ:داريوشعن

الطينى،غطاؤهاعنهاينزعالجرةامتلأتفإذاالفخارمنجرارفىوبصبها

مجسبقطعإلىالمعدنمنبكسركمياتيأمر؟نمالآالملكيحتاجوعندما

(.5؟ول!ا)691111مناسبةل!احاجة

بعلامةنحتومةمعدتقصع!والسكة.المسكوكاتاخئرعتوداريوشيوآشوبين

وتممراجعتها.أولوزنهاحاج!دونبصورتهاقبوطافيمكنووزنها.فئتهاتحدد

الأدقالمثرقفىانتمثرتثمالميلادقبلالسابمالقرنفىالصغرىبآسيااختراعها

طبيىمزلتيوهوالإلكتروممنتصنعالمسكوكاتأقدموكانت.الفرسطريقعن

وابتكرياكتولوس.نهرخاصةالأنهارأسزةرمالمنجمعهيتموالفضةالذهبمن

داريوشعهدوفى.والفضةالذهبمسكوكاتمنثنائتامعدنتانظاقاكرويسس

يكنولم.فضيةو"شاقلات"ذهبيةو"دريكات""كرويسيدات"بهذهاستبدلت
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ينافسولمينتشرلمالمدتنىالشاقلأنإلا،ذهبيةكعملةمنافمىللدريك

اليونانية.الفضيةالمسكو؟ت

أسفارفىالمقدسالكتابفىللمسكوكاتإشارةأولتردأنالطبيىفمنثممن

تاريخيةوكمفارقة37(،)8:عزرابسفبرالذهبى"دريك"اددبهرفوردالسبى.بعدما

منكلويجرىداود.عصرعنالحديثسياقفى7()93:الأولالأيامأخباربسفر

الدراخةو؟نت.الذهبيةبالدراخةحساباته7(96-ا)7:ونحميا96()3:عزرا

العملةخاصةبصفةايأثينيةالدرخمةو؟نت،قيمةايأعلىاليونانعملةالذهبية

ندرفيماإلاتسكلمالذهبيةالدرخمةأنإلاالميلاد.قبلالخأمسالقرنفىالسائدة

إلاليستونحمياعزرا)درخات"أنيتأكدثممنقط.واسعنطاقعلىتتداولولم

إذامماللتأكدسبيلولا.الناسخمنخطأإلىأوال!تبإلىاللبسويرجعذريكات،

إلىأموزنإلىيشير33(.ا:15،)5:نحميابسفروردالذىالفضىالشاقلكان

فلسطينفىيتداوللمالأخيرلأنمدينتاشاقلأليسأنهالمؤكدمنولكن؟عملة

قط.

عبارةو!،يونانيةمقدونيةمسكوكاتفلسطينفىاكتشفتمسكوكاتوأقدم

أحدثضمنواكتشفتم.ق.005سنةحوالىالىترجعإلكقروميةعملةعن

بأربعقطعةعلىعثربعتليتمقبرةوفى)شكيم(،بلاطةفىتمتالتىالحفائر

هذهأنالواضحومنق.م.048سنةحوالىقإمجةفىسكتفضيةدرخات

كقطعلفيشهاإلافلسطينفىمتداولةتكنلمبعيدةبلادإلىتنتىالتىالعملات

وزنها.تقدرحسبمعدنية
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الخاصةعملتهأبسكالضهايةفىيهوذاقامتاغارسيةاالإمبراطوريةأقاليموكسائر

القرنإلىترجعصغيرةفضيةعملةيبدوماعلىكانتيهوديةسكةوأولبها.

فىوفلسطياالعربيةانجزيرةعملاتوتشبهحبرونفىوفشأتالميلادقبكالخامس

أوقية14،.وتزنالقديمالعبرىبالخط"بقع"!طمةعليهاونقشت.نفسهالعصر

ر!إلىالقطعةهذهوتعزىتقريئا.نفسهالأثينيةالدراخمةوزنأى(جرام)88،3

إذاماالمؤكدمنليسبل،فرضيةمجردهذهأنإلايهوذا،علىوالئافيهنحميا؟ن

الأبجديةأنكما،يميزهمابهليسفنوعهاأصلأ،يهوديةالعملةهذه؟نت

إلىالأقربأمايهوذا.حدودمنكثيزاأبعدهوماإلىآنذاكتداوطاامتدالفينيقية

لإقليننالرسىوهو.الاسم"يخهود"أى"يهد"شعارعليهمافضيتانفقطعتاناليقين

و13:6:وه335:دانيال)وانظر14و5،18:7:الآراىعزراسفرفىالفارلمىيهوذا

"يهود"بكلمةختمأيقماوعليهاصوربيتفىعليهاعثرفضيةعملةوهناك14(.

أصبحإنهيوسفوسيقولالذىحزقياال!هنهذاكانوربما"حزقيا".العلمواسم

احتمالات!نإلايختا؟تزم.ق.315سنةفىالأوللبطليموسصديقاشيخوختهفى

إلىترجعالعملةأنوالأرجح.منعدمةشبهمحليةفضيةعملةبسكالبطالمةسماح

فىأومباشرةالإسكندرغزوأعقابفىيهوذاإقليمإدارةحزقيافيهتولى!ر

"يخهود"النقشتحملاناللتانالأخريانالسكتانأماالفارلمى.الحكمسنواتأواخر

.أقدمحقبةإلىفتنتميان

البطلمية.أوالسلوقيةالنقدنظمفىبأسؤالأدقالشرقبلفلسطيناندمجتثم

(جرام6،3إأوقية13،.ادذاتالفضيةللدرخةالفينيتىالمعيارفلسطينواتبعت

سمعانينلولم(.جراما)4،4أوقية،.اهادذىالشاقلأوالرباعيةوالدرخ!
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علىووالتا؟هئاالسابمأنطيوكسبهاعزفأنبعدإلاسكةضربحقبىالم!

هذايشمللممماثلةامتيازاتفىالسلوقيينوكعهد6(.5.ا:الأولبيين)الم!اليهود

إلام.ق.138سنةفىالحدثهذاوكان.المحلىللتداولبرونزيةسكةإلاالامتياز

نأبعدألغاهماسرعانالشهيرأتطيوكسأنوالأرجحامئيازهيستغللمسمعانأن

سنةفىوجيزةبفزةذلكبعدسمعانوئوق37(،15:الأول)الم!بيينعليهانقلب

الفضيةوالمسكوكاتعصرهمنبرونزيةمسكو؟تأيةتصلنالمأىوعلى134.

الأولالعصيانإكالحقيقةقترجعطويلةلمدةإليهتنسبظلتالتىوالبزونزية

خليفةهر؟نوسيوحناعهدفىإلاالهوديةالسكةضربيبدأولمم.66-.7سنةفى

.مق.011سنةحوالىفىالسامرةغزوبعدمستقلأنفسهاعتبرعندماوإلاشمعون

ومنالحشمونينن؟خلفائهعهودفىتداولهااستمرمتواضعةبرونزيةسكةوكانت

ؤأزاحتالمعدفىمزمجهافىقيمتها؟نتالتىصورعملةالفضيةالمسكو؟ت

والعملاتالعملةهذهتاريغالمقامهذافىيعنيناولاتقريئا.عداهاماكلبتداوالا

ضربفىاليهودوبدأ.الروميةالأقاليمفىالمالوولاةهيرودعصرفىتلتالتى

66-السنواتفىالرومانعلىثورتيهمإبانجديدمنوفضيةبرونزيةمسكوكات

"خلاصسنواتإلىوترجعبالعبريةنقشمسكوكاتهموعلىو07.135-133

القديمالعهدحقبةوراءماإلىيأخذناهذاأنإلا(.إسرائيل"خلاصأو(صهيون

بكثير
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الثالثالباب

العسكريةالمؤلس!ات
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الأولالفصل

إس!رائيلىبنىعندالجيش

.وافرةوالحثيينالبابليينوالأشوريينللمصريينالعسكرىالتنظيمعنالمعلومات

الجداريةلوجاتهمفىمصورةكلهاوحصوئهمومعسكراتهمكهمومعافجنبردهم

ألقابمعاهداتهمنسخفىوسجلوانقوشهمفىحملاتهموصفواكما؟ورسوماتهم

بهم.المنوطةوالمهامبمناصبهمجيوشهمقادةبعض

.الكمالعنتكونمافأبعدإسراثيللبنىالعسكرىالتنظيمعنمعلوماتناأما

لثىءلديهميكنلموربما؟عسكرىنوعمنرسمأوجداريةلوحةأيةتصلنافلم

عنهاالحفائرأماطتالتىوالأسلحةالحصونحتى.الإطلاقعلىالقبيلهذامن

وأزاحوهم!!رائيلبنوغزاهمالذ-شللكنعانيينمنهاالأعظمالجزءينتىاللثام

الضاريخيةالمقدسأسفارالكتابوهناكعديدةنصوصبالطبعهناك.محلهموحلوا

.للأحداثمعاصرةسجلاتليستالرواياتهذهأنإلا.الحروببأخبارالزاخرة

التاريغأنبيد،والقضاةيشوعسفرىفىالرواياتأقدممنبعفماهناكأنصحيح

اليومنعرفهاالأسفاركمافىالضهافىالأدبىشكلهفىئصغلمالحقبةلخلكالعسكرى

فأسفارأخرىناحيةومنمباشرةةالسبىوقبيلسنةستمئةمنيقربمابعدإلا

وقوعهابعدالأحداثعنللكتابةمكرسةفقراتعلىتشتملوالملوكصوئيل

افتقارهايعوضلاالفقراتهذهيميزالذىبالحيويةالمفعمالطابمأنإلامباشرةة

التنظيمعنتفصيلأالمعلوماتوأكز.العسكريةالتفاصيلسردفىالدقة
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دوناالسفرينهذينلكن؟الأيامأخبارسفرىفىنجدهالمملكة!رفىالعسكرى

ؤصفوأخيزا.يحميهممجيشولابالاستقلالفيهإسائيلبنويحظلمعصرفى

منظم.جيشتحركاتباعتبارهمابقرونذلكبعدالصحراءفىوالتيهنفسهالخروج

لغرضتستغلأنيمكنأنهاييدالضوعهذامنمصادرمنمستقاةومعلوماتنا

والتاريش.الأدبىالنقدخلالمنوتأريخهاتمحيصهافىالعنايةشريطةنافع

أش!لمنأخرش!أىمنأهـمبصورةتتغيرشعبلأىالعسكريةفالمؤسسات

فالجيشاقأثيرضروبمنلعديدتخفنعالمؤسساتهذهلأنالاجتماستنظيمه

وبالعدواختلافهاعلىالسياسةوبمتطلباتالحكمنمطعلىيطرأتغييربكليتأثر

يشوععهدفىالغزوبينالفاصلةوالحقبة.بالطبعالتسليحوبتطوريواجهقدالذى

عامالمئةحرببينتفصلالتىتلكمنأطوللأورشليمنبوخذضروحصار

فىأبطأكاناالميدانيةوالحططالجيشتنظيمأنومع.الثانيةالعالميةوالحرب

فى*كبيرةتغيراتشهدتالستةالقرونتلكفإنالقديمةالعصورفىتطورهما

المجالين.

لدرسأنلابدالعسكريةإسرائيلبنىمؤسساتأنالواضحفمنثممن

الاعتبارفىللمصادرالعامالطابمأخذمنلابدثانتابه.تطورتالذىبالترتيب

كتشكيلوحدهاالعسكريةالجوانبعلىتركزلاأنهاوالقاعدةدينيةفالنصوص

إلىتحتاجمباشربش!الحربتتناولالتىالنصوصوحتى.الحروبوخططالجيش

الحربلأنزمئاالأقدمافصوصعلىخاصبش!يصدقماتفسيرها،فىالحرص

قائماظلهذاالمقدسةالحربومفهوم.خاصةطقوسلهدينىكإجراءالائنظر؟ن

غايةأصبححتىاقحولاتمنبعديدمرأنهولوالقديمعصورالعهدنهايةحتى
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البابهذانهايةفىالعسكريةالمؤسساتلهذهالدينىالطابم..وسنتناولمقدسة

جوانبهإ.مخير.الدينية.صكلىأولأنركزأنوعلي!نا

الد!لىح!تحتش!عب\.

فىيشاركأنيمكنجسدتاقادرفردف!،والشعبالجيشبينالبدوعندفارقلا

عدوأىمنوحقوقهاالقبيلةممتل!تعنللدفاعمستعذايكونأنغار".ومجب

فىمستقلةقبيلةكلأنوالقاعدة.غيرهقائدأىأوقبيلتهشيخقيادةتحت

وهناك.مشتركهدفلتحقيقعدةقبائلتتحدلآخرحينهنولكنتصفاتها

يا!ء

كانوربما.ثابتعسكرىتنظيمهناكليسولكنللقتالوقواعدللحرباعراف

ولكن،بدويةشبهحياةيعيشون؟نواأنهمطالماأيقماإسرائيلبنىعلىينطبقذلك

والعدد.الخروجسفرىقصصوراءالفعلىالوضعنتصورأناليسيرمنليس

مصزمنيخرجمسلخاشعتايصورا-.3(9و18:14و37:13ا:)3فالخروج

فىعبرالصحراءيزحفونوهميصورهم11-38(ا:ؤ3ا-ا3،03،33:3،)1:والعدد

فيهذسلاحقعصرفىزسمتامثاليتانصورتانالوصفينهذينأنإلاقشكيل،

نرىأيقحايشوعسفزوفى.القوىالخطرأوقاتفىالسلاحلحملبأسؤالشعب

فقراتلهاالتىالفقراتبعضأنولومنظمإسرائيلىجيشحققهإنجازالغزوكأنه

الأخيرةالنصوصوهذهحدث.لماواقعيةأكزصورةتقدبماالقضاةفىمقابلة

الجؤتفتحو!يوسفوبيتوسمعانكيهوذاالقبائلمنمجموصكاتأوقبائلتصف

والملحوظات.الأخرىعنمستقلةبصورةكل!المقدسةالأرض9منبهاالخاص

استقراروقسجل93-43(1،16،)33:العددسفرفىوالمحفوظةالقدمفىالموغلة
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عنحديثأىيردولم.مماثلبطابمتتسم(الشرقى)افصفرمن!ئىوجادرأوبين

منظم.جيش

وتدافعبأرضهاتتشبثقبيلةف!.القضاةعصرعنهانوصتهاأفضلومعلوماتنا

والشعوب؟قبلهمفيهاكانواالذ-شالكنعانيينجانبمنمضادةهجماتمنعنها

تتحدوأحيائاغليهم.يغيرونوالدوإسرائيلبنىقبائلعلىالحربتشنالمجاورة

.مشتركعسكرىبعملللقيام34()يشوعشكيمحلف!انتظمهاالتىالقبائل

معهايدعوبلمنمئى،قبيلتبماعلىالسلاحلحملدعوتهيق!رلامثلآفجدعون

:7)القضاةأيضاإفرايميدعوالنهايةوفى.35(؟6:)القضاةونفتالىوزبولونأشير

1(.8:)القضاةالبدايةمنالسلاحلحملدعوتهمعدممنأهلهااشت!حيث34(

من*باراقحشدتكيفنعرفبعدهاوما46:القضاةفىالمنثورالسردومن

بعدها(وما514:)القضاةادبورةترنيمة1أنإلا،الكنعانيينضدونفتالىزبولون

من*وتعتفأيضاويساكروماكيروبنيامينإفرايممننرقاقاثمتهافىتدرج

إهانةمنوجهتوماجبعةمنوللثأرالحياد.لالقبزامهموأشيرودانوجلعادرأوبين

بعدها(وما318:)القضاةمجلعاديابيشجنودعدا03()القضاةإسرائيلكلتهب

.السلاحإلى

)صموئيلالعمونيينضدالسلاحلحملإشزائيل""خميجشاوليدعوكذلك

الوحدةتحققتوبذلكله.العرشضمانإلىاللاحقانتصارهوأدى1(ا-ا11:الأول

)صموئيلخزوتتا"ؤئخايىثأقاقتا!تخزبخملكللشعبوأصبحأخيزاالسياسية

)صموئيلالعماليق!كلىالمقدسةالحربإلىالشعبكلشاولودصكا.3(.8:الأول

11(؟17،3:الأول)صموئيلالفلسطينيينضدإشزائيل!!يىتجالوجمع4(15:الأول
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كينتا13(17:الأول)صموثيلللحربالثلاثةداودإخوةخروجسببهذاو؟ن

الملكإنبلالمثملاح.حملعكصغيزابعدكانالذىرداودالممنمنأباهملحمبيتفى

لجأعندماداودلمطارد-االشغب)خيغدعا8()33:الأولبصموئيلوردماحسب

نألهقدرالتىجلبغلمعركةاستعداداإشزائيلأ"خيغجمعشاولوكانقعيلة.إلى

أنشكولا4(.38:الأول)صموئيلالفلسطينيينيدعلحتفهويلتىفيهائهزم

ف!نسلشا.تطوزاكانولكنهالقضاةعصرمنذكبيرحدإلىتغيرتالأموركانت

منقائذانفسهشاولو؟ن،الشعببتخليصالرباختصهم"نحقصينأالقضاة

العمونيينوسحق6(ا:وا01:003الأول)صموثيليهوهروحتحركهال!رزىافوع

.العظامالقضاةأحرزالذىالعسكرىبالنجاحتذكرنابصورة

السلاحلحملالشعببهاالملكأوالقاض!أويدعوالقائدعدةطرقثمةوكان

:133:الأولصموئيل؟جدعون6:34:إيهود؟3:37:)القضاةالبوقفىالنفخمنها

بعضفىالرسالةوكانت34(.و635:7:)القضاةالقبائلإلىالرسلوإرسال(شاول

كلإلىأشلاءهوأرسلبقرقطيعقظعحينكشاولرمزىعمليصحبهاالحالات

ؤؤزاقيلثماؤذؤزاءتخزبخلآقق9أنتهديدومعهاإسرائيلأرضبقاعمنبقعة

جبعةأهلأساءوعندما7(.ا:االأول)صموئيلبتقير؟!ئفغلققكذاضموييل،

قطعةعمثرةاثنتىجثتهااللاوىقظعماتتحتىاللاويينأحدسريةمعاملة

ا:9)القضاةالقريةتلكأهلعلىالشعبكلثائرةليثيرسبطكلإلىقطعةوأرسل

حسبلأخرىجماعةمنتختلفالدعواتهذهكانتعصرالقضاةوفى93-.3(.

تحاربألاأوتحارببأنالقرارحريةعلىمرتيندبورةترنيمةوتؤكدقرارها.

التىالأسباطعلىالأسفأوالتعنيفعنفعلهارديزيدولا9(؟،5:)القضاة
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تتبعلمنفتالىفىبلدةو!ميروزإلاتلعنولما-17(.55:)القضاةالحياداختارت

وكان.السلاححملإلىالأسباروأسبقكانتنفئالىلأن33(5:)القضاةقبيلتها

إلا7(ا:االأولوصموئيل315:)القضاةواجبهيؤدىأنيرفضمنتهديديمكن

بالقضاةالمسجلةللروايةوطبقاضده.تتخذكانتالتىالعقوباتكنهنعرفلاأننا

كانبل؟امتناعهمبسببتأديبحملةيابيشأهلعلىالحملةتكنلم6-13()31:

الذىبالمينالحنثدونبنيامينجندلبقيةزوجاتعلىالعثورالوحيدهدفها

.المحاربونأقسم

وهناكمعدودا.للقتالخرجوامنعددكانالملحةالدعوةهذهمنالرغموعلى

بنيامينإلىساروامنعددإنفتقول؟الأقدمالرواياتفىأعدادهمتقديرفىمغالاة

إسرائيلبنىمنألفثلاثشةوإن17(03:)القضاةرجلألفأربعمئة؟نوا

منألفمئتىوإن8(11:الأول)صموئيلشاولنداءلبوايهوذامنألقاوثلاثين

افصوصأما4(.15:الأول)صموئيلالعماليقلقتالخرجحيناتبعوهالمشاة

القوةعددتقدرالتى401:القضاةكفقرة،الاعتدالمنبقدرفتتسمالأخرى

تقدرالتى58:والقضاة،آلافعمثرةعنيزيدلابماونفتالىلزبولونالمشاركة

وكانرجل؟ألفبأربعينالأسباطكلمنحشدهميمكن؟نممنالأقم!العدد

نأإلا13(.،:)يشوعأريحامواجهةفى!طهإسرائيلجيشحجمالأخيرالرقمهذا

رمزية.أيفماالأرقامهذه

مجلابيبأىغراةأ9)حرفئا"حالوشيم"للقتالمجتشدونالذينالجنودكان

و؟نت.للغايةبداقنوعمنأسلحةو!،عندهممنبأسلحةيأتونوكانوا(.قصيرة

:مهرةمقالحرماةبنيامينسبطبينمن)كانوالمقلاعالسيفالمعتادةالأسلحة
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مجتارأىمنإسرائيلىألفالأربعينمنيكنلمدبورة!روفى16(.03:القضاة

مستهلفىأسلحتهممنإسرائيلبنىجردوافالفلشطينيون8(.5:)القضاةرئحاأو

ويوناثانشاولسوىورمحسيفأحدلدىيكنلمنحماسمعركةوفى،شاولعهد

)صموئيلالملكيةلمرتبتهرمزاشاولرمحوأصبحا-33(.139:الأول)صموثيل

1811:الأولصموئيلوانظر6ا:الثاقوصموئيل7،1633،و336:36:الأول

ناحيةومن3(.اا:الثافى)صموئيلداودرثاءفىإلادبهرهيردفلمدرعهأما9(،و91:

بعدهاوما303:ؤ184:.الأول)صموثيلآراصورةفىيوناثانيبدوأخرى

نأداودمنشاولطلباللذانوالدرعالنحاسيةوللخوذة33(.1:الثافىوصموئيل

17:الأول)صموئيلالتاريخيةالمفارقاتقبيلمنولكنهاراخأدبىتأثيريتخذهما

بعدها(.وما38

العشيرةالوحدةف!نت؟المجتمعوحداتعلىتقومالجيشوحداتكانت

أقلكانعددهاأنولورجلألفقوامهافرقةتمثلنظرتاكانتالتى)جمشياحاه(

عبارةواستعمال)مشياحاه(31بالفقرة)إييف(.ا1:الأولصموئيلقارنكثيزا؟

وعندما33.33:الأولوصموئيل615:القضاةفى!عشيرة"بمعنىرجل""ألف

33:وبشوع315:)العددإشزائيل""الوفيبعبارةإديهيشارالسلاحالشعبيحمل

الألف:)زئي!ي!إييف""شريقودهاالوحداتهذهو؟نت8(.5:والقضاة1303،

قوامهاصغيرةوحداتإلىتقسيمهميمكنو؟ن13(.و1718:18:الأولصموئيل

الأول)صموثيلخسونأو16(7:القضاةوانظر337:الأول)صوئيلرجلمئة

711:والقضاة13و4:،1ا:يشوعفىإلاتردلاالتى"خموشيم"و!طمة13(.8:

القديمة(بالنسختصحيحهماتماللتين3317:والعدد1318:الخروج)باستثناء
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ومعرجلأ.خسونمنهاكلقوامجماعاتإلىينقسمكانالجيشبأنأحيائاتفسر

وفىالزحففىفرق"خس!إلىالموزعينالجنودإلىتشيرالكلمةأنفالأرجحذلك

جيشمنتشكيلالعربيةالمعاجمفى)خسة("خيش(ا!طمةمعاقومنالمعسكز

حيثالصحراءفىالمعسكرنسقيشبهفيماومؤخرةوجناحانوجسممقدمةله

قامالذى3-31(3:)العدد"النقال"بالهي!تحيط)ذجالم(فرقأريغ؟نت

معسكرفىا!"خوشيم"يشبهوفيما،وحداتخسبإجمالى-اللاويونبحراسته

أولآا-38؟ا01:العددفىوصفهوردكماالسيرونظام11(7:)القضاةالمد!انيين

ودانإفرايمفرقيليهماللاويينمجراسة"النقال"اطي!ثمؤرأوبينيهوذافرق

13(.و14:4ا:وبشوع1318:الخروجفى"خموشيم"بكلمةأيضا)قارن

كنعانمدنأمامالهلعأصابهاوالتدريبللتسليحبافتقارهاالقواتهذه

16-1718:)يشوعالحديديةوالمركبات38(ا:والتثنية1338:)العددالحصينة

مواجهةوفى6(1:افافىوصموئيل135:الأولوصموثيل13و91:4ا:والقضا.ة

ذلكومع4-7(.17:الأول)صمرئيلبالسلاحالمدججينالفلسطينيينالمحاربين

الذىوالفراغالكنعانيةتناثرالقواتإسرائيلبنواستغلالغزومراحلأولىففى

السهولحوافعندتوقفواولكنهماستطاعواحيثمافتوغلوامصرافسحابخلفه

17،1361:)يشوعالحربيةوالعرباتالحصينةالمدنأمامعاجزينوقفواحيث

نجدمابلدةعلىالاستيلاءعنمفصلحديثيردوحيثما37-35(.91،ا:والقضاة

وأبالخيانةإلايتملاوافصربالضجسسى،دائمالهالإعداديتمالاستيلاءهذاأن

"8يشوعفى-أصلأمهدمةكانتالتى-وعاى6،يشوعفىأريحا)انظربالخداع
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إلاالباقيةالكنعانيةال!نتوناتابتلاعيتمولم33-35(.1:القضاةفىإيلوبيت

تدريجتا.

اا-ا4:الأول)صوئيلإسرائيللبنىبالنسبةمصيريةالضاريةالمعارككانت

كانواالعسكرىللتنظيموافتقارهمتسليحهمضعفولتعويض1-7(.3:وا

الخروجانظر،البريةفىالتيهأيامفى)حتىنحتارينجنودمنصغيرةبفرقيهاجمون

عنعددهميزدلمالبلادلغزوخرجواالذيندانفأهل3-4(.31:والعدد179:

لشنإسرائيلبنىكلمنرجلآلافثلاثةشاولواختابىا(.ا18:)القضاةستمئة

يزيدلابقوةلهانتصارأولوحقق3(13:الأول)صصوئيلالفلسطينيينعلىحرب

الهجماتخلالومن3(.ر1315:14:الأول)صموئيلرجلستمئةعنعددها

تحتكانتالتىالصغيرةالفرقهذهنجحتالجريئةوالكمائنوالخدعالحاطفة

.وعدةعدذاتفوقها؟نتالتىالمعاديةالقواتقهرفىأكفاءقوادمنتامةسيطرة

وتمكنانحماسفىالفسلطينىالموقعلمهاجمةوحدهماسلاحهوحامليوناثانوخرج

إالهماوانضمالعدوعلىشاولجندمنستمئةانقضثم؟أهلهترويعمن

إفرايم،جبلمنإسرائيلبنووكذلكالفلسطينيينمعكانواالذين"العبرانيون"

فعلماو؟نا-33(.ا:4الأول)صموئيلنكراءهزيمةبالفلسطينيينوحلت

نداءهلبواممنرجلألفوالحلاثينالاثنينبينفمن؟أفظعالمديانيينمعجدعون

منهمفاختار؟منهمآلافعشرةعلىإلائبقولمالقتالعنتخاذلمنكلأعاد

كانتالعدومعنوياتأنبالاستطلاعوتبين.أرتالثلاثةإلىوقسمهمثلاثمئة

بجرارمشاعلهمجندهفغطىاللية.عمليةلشنحذرةاستعداداتفأجرىضعيفة

وصيحاتصاخبةأبواقبإطلاقالخطةجرتحيثالهجومإشارةيتلقواأنإلى
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ضخمة.قوةأمامبأنهبإيهامهالعدومعسكرفىالرعبتلتىلدرجةمدويةحرب

ذلكوتلا33(.33-6:7:)القضاةالأدباروولواالمديانيونوهزمالخدعةونجحت

فى)كماالمطاردةفىإسرائي!بنىمنأخرىفرقوشاركتال!زغنائمجمع

)القضاةالمديانيينعلىالتقهقرطريقإفرايمجنودفقطع33(،،ا:الأولصموئيل

الصحراءحافةحتىالفارينتعقب.منالضئيلةجدعونقوةوتمكنت33-35(7:

فإنهاالمتفرقةالح!ياتمنسلسلةفىئروىالقصةأنومع4-13(.8:)القضاة

.القضاةعصرقالحربعنعامةفكرةتعطى

فردين.بينبقتالبينهماالخلافمجسمانمتحاربانفريقان؟نلآخرحينومن

فهباكالميلاد؟قبلعشرالثامنالقرنمنذالعادةهذهوجودعلىيدلماوهناك

أشباهعندمعروفةكانتأنهافيهاوردسنوجتيدسشخصعن!ريةح!ية

8-.ا17:الأولصموئيلفى!!رائيللبنىالفلسطينيينوتحدى.الكنعانيينالبدو

فردين.بينبمعركةالشعبينمصيرحسمبضرورةاقتراخاكانأنهواضخايبدو

3(ا-ا31:.5اكقلي)صهفىداودلأبطالتنمشاالتىالطولاتتفسيرويمكن

ىأهاتينايم"هـالشيسمونكانواالأبطالأنويبدو.الفرديةالمعاركمنافوعبهذا

تردولا33(.17،4:الأول)صموئيلرجلينبينلمعركةرجلأو"اثنينبين"ألرجل

فيهومعناها"الحربدانظامبعنوانقمرافىنصفىإلاأخرىمرةالتسميةهذه

".خفيفةمشاة"قواتقمرانلفيفةفىفمعناها؟يختلف

الموقفحسميوآبعلىأبنيراقزحداودوأنصارشاولأتباعبينالحربوفى

ئحسملمولكنالجانبينمنكلجندصفوةمنرجلأعشراثنىبينبمعركة

)صموثيلشاملةحربونشبتآخرهمعنفنلوارجلأعشرالأربعةلأنالموفف
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واستمرتالعربقبائلبينمعروفةالعاداتهذهوكانتبعدها(.وما314:الثافى

أومالدوقإيفادتمعندماالجزائرغزولحظاتأحرجفنى.الحديثةالعصورحتى

الدوفعلعبدالقادرالأميراقترحالجيشقيادةلتولىفيليبلوىأبيهقبلمن

عددبينبمعركةجيشيهما.أوأمامبينهمامنفردبقتالإماللحربنهايةوضع

الجانبين.علىالجنودصفوةمنمتساو

الاعتبارفىنأخذلمداودعصرقبلالعسكريةللمؤسساتهذهدراستناوفى

محاربىأنالمقامهذافىننسىأنينبىلاولكنبعد.فيماوسنتناولهالدينىجانبها

يستطيعوأنهمعهميقاتل؟نيهوهبأنالراسخلاعتقادهميصمدونكانواإسرائيل

47(.و146:17:الأول)صموئيلالسبلبهمضاقتمهماالنصريهبهمأن

المحترفاالجيش30

منكلأتشملدائمةجيوشوالفلسطينيونالكنعانيونوهمإسراثيللأعداء؟ن

منوبعضهممحليونبعضهممحترفينجنودهموكان؟الحربيةالعرباتوراكبىالمشاة

الاثنتىالقبائلاتحادوروحيتفقالعسكرىالتنظيمهذامثليكنولم.الأجانب

جئدفأبيمالكتفسيرها.يمكنولكنبالطبعاسقثناءاتهناككانت.وعاداتهعشر

مملكةلإقامةيخططوكانالمولدإسرائيلىنضاكانولكنه4(9:)القضاةمرتزقة

ولكنالمسلحينالأنصارمنفرقةأيقمايفتاحوحشد.الكنعانيينمملكةغرارعلى

الحربفىوقعتالتىفالانت!ساتذلكومع3(.ا:1)القضاةإسرائيلحدودخارج

ينشئلاللشعبالعامالإلزاىالتجنيدأنإسرائيللبنىأثبتتالفلسطينيينضد

أصغرالمحترفالجيشيكونفقد؟محترفجيشمعفعالةمواجهةعلىقادرةقوة
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إنشاءوكان.وجيزةفترةفىللتعبئةومستعذاتدريئاأفضليكونقدولكنهحجما

إسرائيل.ملوكأولعاتقهعلىأخذهامهمةمماثلجيش

لاجسوزارجلأرأى!طماف!ن،المرتزقةتجنيدفىشاولشرع.المرتزقةفيلق)أ(

سبطهجنوديفضلكانأنهويفترض53(.14:الأول)صموئيللخدمتهيضمهيهاب

منأخرىقبائلمنرجالأيجندكانولكنه!(33:الأولصموئيل)انظربنيامين

(3و18:بعدهاوما1618:الأول)صموئيليهوذامن؟نالذىكداودإسرائيلبنى

فيلقهوكان18(.و318:33:الأول)صوثيلالأدوىكدواغأيضاالأجانبمنيل

شاولمملكةوكانت4(،9:القضاة)اتظريؤجرونكانواجنودهلأنالعددقليل

رجلبأربعمئةوبدألحسابهمرتزقةداودجندشاولعنانفصالهوبعد.فقيرة

لخدمةبهمانضم13(35:الأول)صموئيلستمئ!ثم3(33:الأول)صموئيل

مل!أصبحعندماععهالأتباعهؤلاءوبتى3(.37:الأول)صموئيلالفلسطينيين

للتجنيدالمجالواتساعانتصاراتهتوالىمععددهموزاد،وإسرائيليهوذاعلى

أبطالغاليةوكانتمظ!كلمنجندهوكان.أجورهملسداداللازمةالمواردوازدياد

منبعدفيماعنهمسنتحدثالذين34-93(33:افافى)صموئيلالثلاثينداود

منمئىمنوآخرإفرايممنرجلبينهممنكانولكنالمحيطةوالمناطقيهوذا

زوجالحثىوأررياوعموفىسوباهمنآراىمنهمالأجانبمنوعددجادمنوثالث

داودجتدالفلسطينيينغزوهوبعدبعدها(.وما113:الحاقصموئيل)انظربثشبع

ا:وه818:الثاق)صموئيل"بليثى"واد"كريثى"ادمنفيلقاأتباعهموبينبينهم

رجلستمئةقوامهافرقةأيضاهناكو؟ن44(.18،ا:الأولوالملوك3،733:ؤ18

ينسخداودكانهذهودسياستهبعدها(.وما18ا:5الثاق)صموثيلجتامن
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نأإلىمؤخزاالبعضوذهب.والفلسطينيينالكنعانيينإمارقىمؤسساتإحدى

)العددغناق"ها"يليدىعبارقفىباقئاظلربماالمرتزقةالؤلاءالحاصالمصطلح

و!طمة18(.31،16:الثاق)صوئيلهارافا"هـيليدىو14(15:ل!دشوع13،3338:

المحترفينالجنودعلىتنطبقوكانتقن(9أوتابم(9بل)سليل!،تعنىتكنلم"تليد"

"رافا"أو"غناق"كفيلقعسكرىلفيلقبانضامهمحريتهمعنتنازلوالأنهم

لكلمةالأخرىالاستعمالاتتمثلوقدبحث(.موضعلايزالالكلمتينهاتين)معنى

؟نتممنالعبيدإلىتشيرإذ؟الفرضيةلهذهتأكيذاتيت""يليدىعبارةفى"تليد"

بهميستعانكانأنهمعلى1414:التكوينفقرةوتدل،الأسرةفىخاصةم!نةلهم

وجودلعدمنظزاتأكيدهايصعبولكنمهمةفرضيةوهذه.عسكريةأغراضفى

الواضحة.النصوصمنكافيعدد

مباشرةتالملكيتبعونوكانواالأحراؤبم!نةيتمتعونالمرتزقةهؤلاءيكنلم

الأول)صموئيلداود!"رجالأو35-36(33:الأول)صموثيلشاول"رجال"ف!نوا

شاول)عبيد(غقديمأوإلخ(38،و37:بعدهاوما3و34:متفرقةمواضع3؟

وصموئيل3504:الأول)صموئيلداودأو17(و18.503:33:الأول)صموئيل

و؟ن33(.ا:الأولوالملوك36:ؤ79،و1،9،1113:18:وا33و317:3:افاق

الأول)صموئيلالسخرةأوالضرائبمنبإعفائهمخدماتهمعلىيكافئهمالملك

1(.،ا-ه8:الأول)صموئيلالغ!ثرفىنصيبأوالأراض!وبمنحهم35(17:

ا!شتعلعبيدشاولعبيد!9فأصبح؟لوريثهيأولونمرتزقتهكانالملكتوفىوعندما

قيادةتحتأورشليمفىالملكمنبالقربوضعهموتم3(.و313:4:افاق)صموئيل

33(.ا:الأولوالملوك7ة3ؤ14ا:وه913،ا:1الثافى)صموئيلداود
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عندقيقةمعلوماتأيةلديناوليست.الخاصالمل!الحرسبمثابةهؤلاء؟ن

يوحىوماالعام"غقديم"مسص!عنوبعيذا.بالمرونةيتشمكانأنهيبدوإذتنظيمهم

إليهميشارالخاصالحرسهذايشكلونالذينالجنودكانعنصريةدلالةمنبه

وجهعلىبالآخرالممسياتهذهمنكلصلةنعرفلاأنناإلانحتلفةبسمميات

اسمإجمالآعليهميطلق(بعدهمن)ولداو؟لشاولالشخصىالحرسف!ن.الدقة

33:الأول)صموئيلالنداءأيلبونمن9أو!المطيعون!الحرفىومعناها"مشقعات"

بناياهووتولى،شاولعهدفىقائدهمداودو؟ن33(.33:الثاقوصموئيل14

"يليثى"وا!"كريثى"ا!قائدأي!مابناياهوكانلكنداود؟عهدفىقيادتهم

الأخيرينأنويبدو44(.38:الأولالملوكوانظر333:ؤ818:الثاق)صوثيل

معجنبإلىجنئادبهرهميردإذالعهدذلكفىالشخصىالحرسيشكلون؟نوا

فى"غقديم"ا!كمثلمثلهم333:ؤ816:الثافىصموئيلفىالشعبجيش

فى()الأبطال"جتوريم"ا!دبهريرد،أخرىناحيةومنا\.11:افاقصموئيل

افاقصوئيل)!.ئ""يلإواد"كريثى"ادمعجنبإلىجنتا037:الثافىصموئيل

:االأولبالملوكمقارنةا80،ا:الأولوالملوك1518:الحاقبصموئيلمقارنة166:

فىالشعبجيشمعجنبإلىجنئاوحدهماد"جتوريم"دبهرويرد44(38،

.7.ا:الحافىصموئيل

بقيادة""الثلاثةمجموعةوهمابالشجاعةمجموعتانتميزت""الأبطالبينومن

)صموئيلأبيشاىبقيادةالثلاثين!داومجموعة8-13(33:الثافى)صموئيلالشتعل

كانواأنهمفالأرجحالجنوبيةيهوذامنغااليتهمكانتولما93(.و3318:34:الثافى

الرجالصفوةمنخاصةمجموعةبهموتكونتالأولىالأيامفىداودأبطالأشجع
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ضمناللاثين!"قوةتسىفرقةيذكر!رىنص)هناكصقلاغ.فىكانعندما

(.الثالثرمسيسحاشية

ولكن)غلمان(()حرفئا"تغريم"اسممنهمفرقةأوالجنودهؤلاءعلىيطلقوكان

فازاخرجعندماداودمعوخرجوا".الحربيةأطلاببمعنىالعسكرىالمجالفى

يميزهمكانمايعرفأحدولابعدها(وما35:وه31،35:الأول)صموئيلمجياته

أيقماغلمانهلشاولو؟ن03(.35،13:الأول)صموئيل؟اود،رجالهسائرعن

ا!شبعل"غلمان"وداودإغلمان(نجينمواجهةووقعت33(.36:الأول)صموئيل

والشبعلداود"غقديم"عليهمويطلق14(،3:افاق)صموئيلجبعونفىشاولبن

الثافىصموئيل"غلمان"أنويبدوا-13(.33:افافى)صموئيلنفسهاالفقرةفى

1581:ومرتزقةخروجهفىداودرافقواالذينأنفسهمالحرسجنودكانوا163:

بعدفيماونصادفا.43:الحاقصموئيلأيقعاوانظر6؟16:و"جتوريم"أنفسهم

الأول)الملوكالوطنىالجيشعنيختلفونكانواالذئالمقاطعاترؤساء)غلمان(

سلاححملةأودروعكحملةأحياتايتصرفونكانواأنهمومع14-91(.03:

لمفإنهم15(18:الثاقوصموئيلبعدهاوما3وهبعدهاوما0331:الأول)صموئيل

بمعنىتؤخذأنينبىفالتسميةقداى؟محاربينمقابلفىشباتامجندينيكونوا

للكلمةوكان.ا(.4:العددأيفما)انظرمحترفينجنودبمعنىأىبحتعسكرى

تعنى"تغرونا"كلمةأنحيثالمصريةاللغةودخلت،الكنعانيةفىعسكرىمعنى

.كنعانمنخندواوربما،الجيشمنفيلق

قائدهمكانوربما17(33:الأولصموئيل)شعاة:"زشيم"لشاولكانوأخيزا

السيا!هذافىونجدهم"غقوديم"اسمعليهمويطلق(.منقحة8)31:الأدوىدواغ
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وكانوا13(.4:الثافىصموئيلفى"تغريم")؟دبالانتقامالملكأوامرينفذونجنودأ

عندماوأدونياأبشالومأطأميركضونكانواالذينالخمسينكالسعاةحرشإ.شخصئا

وردوربما(.ها:الأولوالملوكا15:الثاق)صموئيلملكيةحاشيةيش!ن؟نا

ياهوقصةفى)لثمليشيم(الدروعحملةمعجنبإلىجنتانفسهللسببدبهرهم

بأورشليمالقصرحراسةالجلادينالمرتزقةمعيتولونو؟نوا35(..ا:الثافى)الملوك

37-1438:الأول)الملوك!السعاة"بابيسىوباب!للسعاة!غرفةبهكانتحيث

يكنىبماالكثرةمنكانواأنهمفالأرجحثممن91(.4،6،11،ا:االثافىوالملوك

رجل.مئةفنهاكلقوامأوكتائبفرقإلىلتقسيعهم

وانظر18،3703:الأول)صموئيلالفلسطينيينعلىبيتهيحنودشاولواستعان

الجيشأنإلابعدها(وما3335:الأول)صموئيلداودملاحقةوفى37(33:

علىالاستيلاءفىبمرتزقتهفاستعانداود.عهدفىإلاقدراتهيبدلمالمحترف

3:وا531:الثاق)صموئيلالفلسطينيينضربوفى6(5:الثاق)صموئيلأورشليم

-8و15:33-3133:الثاق)صموئيلقصةموضوعأبطالهبطولاتوأصبحت15(

التىالفيالقعنمستقلةوظلتخاصةقيادةالمحزفةالقواتلهذهو؟ن33(.

جنديين:نجدداودعمالقائمةوفى.الطوارئأوقاتفىويهوذاإسرائيلقدمتها

افاق)صموئيلبيتهجنودأىوالسعاةالجلادينقائدوبناياهوالجيشقائديوآب

بينالصلة!كلىالضوءتلتىالمفصلةالعمونيينحربوقصة33(.3:ؤ8،1618:

ولكنا(ا:اافاني)صموئيلللحربإسرائيلوجميعالبيتجنودفأرسل:القوتين

الحراسنامبينماخيامفىويهوذاإسرائيلعسكرتالعمونيينقائدمحاصرةأثناءفى

علىالإبقاءويتم36(ا:و3ا-لاا4ا:)1هجماتالحراسوبشن11(ا:)1العراءفى
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الضكتي!تواستعملت93(.)13:الضهافىللهجومكاحتياطويهوذاإسرائيلفيالق

والجنودالمقاطعاترؤساء"غلمان(فيرسل:الآراميةآخابحروبفىنفسها

وملاحقةللدعم(الوطنىالجيش)أىإسرائيلتأقثماطجوملبدءأولآالمحترفين

.ا-.3(.035:الأول)الملوكالعدو

بمدةداودعهدبعدباقئاظلالمحزفالجيشبأنايأخيرالنصهذاويذكرنا

)الملوكوياهو37-38(14:الأول)الملوكربعام)سعاة"إلىأشرناأنوسبق.طويلة

ومن،(.ا:اافاق)الملوكعثالياعهدفىوألجلاد-ش"السعاة"وإلى35(.ا:الثافى

افافىالأيام)أخبارمحترفينيحنودمزودةكانتربعامبناهاالتىالحصونأنالمؤكد

أمصياأنعلىبعدها(وما6)35:الثافىالأيامأخبارينصأخرىومرة11-13(.ا:ا

حزقياجنودإلىسنحاريبحولياتوتشيرإسائيل،فىمرتزقةجنديهوذاملك

الجنودلهؤلاءمؤكدةإشارةآخرو!م.ق.07حصاراإبانفرواالذينالأجانب

المرتزقة.

فىأقدامهميرسخونلايزالونإسرائيلبنوكانبينما.الحربيةالعجلات)ب(

والفسلطينيينالكنعانيينبعجلاتيقاتلواأنعليهمكان"الموعودة!الأرض

وصصوئيل135:الأولوصموئيل13و91:4ا:والقضاةا-17618:)يشوعالحربية

الأساسىالسلاحأصبحتالحربي!العجلاتكانتم.ق.0015فصنذ6(.ا:افافى

طريقعنمرةلأولودخلت.العسكريةالأدقالشرققواتفىالأولبل

جنودأو؟نواافهرين؟بينبشمالميتاقدولةبناءفىساعدواالذينالهندوأوربيين

وقوية.خفيفةعجلتينذاتحربيةعجلاتصنعوفىالجيادتربيةفىبرعوا

افهرينوبينصراتخذتهماوسرعانالجديد،السلاحالحثيوننسخماوسرعان
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بالاسمعرفواالذينوفرسانهاعجلاتهاكنعانيةدويلةل!وكان-فلسطين.والشام

البحر""شعوبمنوغيرهمللفلسطينيينأصبحماوسرعان."ماريانواالندوأوربى

الجديدةالآراميةالدويلاتوكذلك،فرسانهمفلسطينساحلطولعلىعاشواممن

.الشامفىالضاشئة

فىإسرائيلبنوو؟نمكلفا،أمزاعليهوالحفاظحربيةعجلاتفيلقإنشاءوكان

وبعد.المهمالجديدالسلاحهذااتخاذعنلفترةفعجزوافقراء4القديمةعصورهم

استولتالتىالحربيةالعجلاتجيادأنداودوجدسوباهفىالآراميينعلىانتصاره

مئةعلىإلايبتيفلم18(01:الثاقوصموثيل6-119:)يشوعمصابةقواتهعليها

المدنضمعندمانفسهالمسلكسلكوربما4(.8:الاق)صموئيلمنها

الحربيةالعجلاتمنصغيرةفرقةأنشأنفسهابالطريقةولعله،الكنعانية

قورنتإذاتافهةكانتهذهفرقتهأنفلابدذلكصحإنولكن.الخاصلاستعماله

نجدلافإنناأخرىناحيةومن.حملاتهقصصفىدبهرأىطايردلمإذالمشاةبجنوده

يخططمنهماكلكانعندماسعاةأمامهايجرىحربيةعجلةيقودأدونياأوأبشالوم

5(.ا:الأولوالملوكا15:الثافى)صموثيلالعرشعلىللاستيلاء

قوية.حربيةعجلاتفرقةإنشاءالعسكريةسليمانإنجازاتأعظم؟ن

وهذه.عهدهفىدبهرطميردلمالذينالمرتزقةالمشاةقواتعلىالفرقةهذهوتفوقت

ماعكسالوضعأصبحبحيثثانويةمرتبةإلىأنزلتبلتسرمجها،يتملمالقوات

هذهأنشأأنهفالأرجحبنفسهغزوبأىيقملمسليمانأنوبماداود.عهدفى؟ن

علىيستعصى38-0193:الأولالملوكنصأنومع.الدولةخزانةأموالمنالفرقة

المصريونكان)حيثصرمنحربيةعجلاتابتاعيبدوماعلىالملكفإنالفهم

لا33



الاستيلاد(.خيلبمزارعاشتهرت)التىصقليةمنوجياداأفضلها(يصنعون

حسبجوادألفعشرواثنىحربيةعجلةوأربعمئةألفلديهصارلذلكونتيجة

فىقرقرمرقعةفنىمعقولأ:يبدوالعجلاتوعدد36..ا:الأولالملوكفىوردما

ملكودفعحربيةعجلةبألنىالميدانإلىإسرائيلملكآخابدفعم.ق.835سنة

الجداريةفالرسومقيه،مبالغافيبدوالجيادعددأماومثتين.بألفدمشق

جوادانجيادثلاثةطاكانحربيةعجلةكلبأنتنبئناالتوراتيةغيروافصوص

روايةعنأصلأنشأوالجئتينالألفرقم؟نوربماللاحتيارو.وثالثإليهايشدا

آلافبأربعةالقتالميدانإلىسليمانبهادفعالتىالحربيةالعجلاتعددتقدر

6(.5:الأولالملوكشرحوانظر935:الاقالأيام)أخبار

)الملوك!للخيل"بابهناككانحيثأورشليمفىتتمركزالقواتهذهكانت

المواقعبهذهقائمةوهناك36(..ا:الأول)الملوك!المركبات"مدنوفى16(ا:االثاق

ومجذوحاصور15-9:91:الأولالملوكفى"والخيلالمركبات"مدنأوالعسكرية

منبمجندينمزودةالمواقعهذهو؟نتوتدمروبعلةالسفلىحورونوبيتوجازر

الطريقطولعلىدفاعشبكةفشكلت15(9:الأول)الملوكالقوميةالعملقوى

العجلاتعلىيسهلمنبسطةأراصىمنوبالقربالمملكةقلبإلىالمؤدىالرئيس

ملكيةمدتاالأقلعلىالأولىالأربع؟نتالمدنهذهومنبها.الضدريبالحربية

يواصلسليمانف!نبها،خاصةحربيةعجلاتفرقطاوكانذلكقبلكنعاني!

)الملوكالفرقطذهوالعلفالأذرةإمداداتتنظيمسليمانولاةوتولىقائئا.تقليذا

كانتهذه"المركبات)مدنأنمجذوفىتمتالتىالحفائرمنوتبين8(.5:الأول

مربطفيهاجوادل!ضخمةلإسطبلاتنحصصالمدينةمنجز:متشابهة
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فىتستغلالساحةو؟نتللماء،مزاودبهامفتوحةساحةالوسطوفى،مستقل

وخمسينأربعمئةتسعمجدوفىالمكتشفةوالإسطبلات.والخيلالجنودتدريب

جواذا.

بالزمامللإمساكأحدهماراكبانعليهاالمصريةالحربيةالعجلاتو؟نت

العددأنإلاسلاحوحاملومقاتلسائقطا؟نالحثيةوانعجلات؟للقتالوالآخر

كانإسرائيلمقكيةعصرفىأشوروفى.الثانيةالحثيةالدويلاتفىاثنينإلىقل

تجلاثبينمافتر4فىأربعةإلىالعددهذاوزادجنود؟ثلاثةمنيتألفالفريق

فىيسىافالثوكانبعد.فيماثلاثةإلىعادأنهإلاوأشوربانيبالالثالثبيلصر

أيفماالإسرائيليةالحربيةالعجلاتوكانت"تشليشؤ.أويخبو()"شلشؤالأشورية

ومقاتلو34(33:الأولالملوكفىكمازكبعليه)بطلقسائقجنود:ثلاثةتحمل

سلاحلحاملو؟ن35(.01:الثافىوالملوك933:الأولالملوك:)يثمليش"الثالث9

الصف.بضابطأشبهوكانخاصةرتبةالملك

الحربيةالعجلاتحامياتسقطتسليمانوفاةعقبالمملكةانقسمتوعندما

إسرائيل.بنىأيدىفى(السفلىحورونبيتوربماوجازرومجذو)حاصورالرئيسة

كانإذامانعلمولا،الحربيةالعجلاتسلاحمنالقليلسوىليهوذايتبقولم

جيادقاتلتأىعلىلا.أمبتحصينهاقامالتىالجديدةالمدنفىمثلهمعينربعام

(37:الحافى)الملوكموآبعلىالحربفىإسرائيلجيادمعجنبإلىجنئايهوذا

31(.8:الثاق)الملوكاطزيمةالأدوميونبهاأنزلحربيةعجلاتليوراموكانت

يقولحيثالحامنالقرنفىعددازادالهوذاالحربيةالعجلاتسلاحأنويبدو

منويلعن7(3:)أشعياءيتزكتايهئم"يقاتةؤلآخيلأآزضفئم"ؤافتلأتأشعياء:
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ا31:)أشعياءالحربيةوالعجلاتالجيادعلىويتو!ونمصرمنالمعونةيتسولون

إليهالجأتالتى!رمصدرهالعتادهذاو؟ن9(.:وه13ا:وميخا0316:وانظر

هذايدينأشصياءأنويبدو1-3(31:)أشعياءللمعونةطلئاأخرىمرةيهوذا

استولىق.م107سنهفنىنفغا،العتادهذايجدولم.بدعةباعتبارهالعتادإلىالركون

بالعجلاتواحدةمعركةخوضدونأورشليمعذايهوذافىبلدةكلعلىسنحاريب

والشاهدبعد.منقائمةطاتقملمالحربيةالعجلاتقواتأنويبدو.الحربية

تفصيلأوأكثرأدقشكبلاوهو3534:الثاقأخبارالأيامنصذلكعلىالوحيد

أخرجوهمجذوفىيوشياأصيبفعندماة3303:الثافىالملوكفىلهالمقابلالنمنمن

الملكأنالنصويبينأ.الثانية!عجلتهفىأورشليمإلىوحملوهالحربيةعجلتهمن

حربية.عجلاتفرقةوجودعلىيدللاولكنهتصرفهتحتعجلتانله؟نت

حيثإسرائيليدفىلسليمانالحربيةالعجلاتسلاحمنالأعظمالجزءسقط

أكبربأهميةالراكبةالقواتحظيتوباقالىمتبعةلاتزالالكنعانيةالتقاليدكانئا

9(.16:الأول)الملوكفيمرىبقيادةإحداهمافرقتينإلىإيلةعهدفىوانقسمت

بنىمنالحربيةالعجلاتفرسانمنألفانشاركافالثشلماضرلحولياتوطبقا

الآراميةالحروبفىبإسراثيلألمتالتىالانت!سةأنإلاقرقرمعركةفىإسرائيل

فىالحربيةالعجلاتمنعددوقيبعيد.حدإلىالجيشمنالفرعهذاأنهكت

وفى6(،7:الثاقالملوك)انظرقليلآكانوإن3(1:ؤ713:الثاق)الملوكالسامرة

حربيةعجلاتعشرسوىيوآحازلدىتبتىيكنلمالمعاركهذهلحظاتأحرج

يبا!كانالذىالأشورىفسرجونقط؟الخسائرتعوضولم7(.13:الثافى)الملوك
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غزوهبعدخسينسوىمجننلمحماثفىحربيةعجلةثلاثمئةعلىاستولىبأنه

.السامرة

فىالراكبةالفرسانلفرقاستحياءعلىظهورأولكانم.ق.0001سنةحوالىوفى

شعوببعضلدىطويلبوقتذلكقبلمستعملةكانتأنهامعالأدفىالشرق

علىالمحاربونوظهرللسيثيين.الطولىالقتاليةالذراعتظلأنلهاوقدرالشمال

قبلالضاسعالقرنمطلعفىحلفتلفىالبارزةالجداريةاللوحاتفىالخيلظهور

نفسهاالفترةفىالأشورىالجيشفىالفرسانسلاحعنأصربعضوأدخلتالميلاد

المصرىالجيشيضمولمتفوقها.علىظلتالحربيةالعجلاتفرقأنإلاتقريتا؟

بنىعندالحالكانوكذلك،راكبةاستطلاعفرقهيئةفىإلافرسانسلاح

بألنىلإمدادهساخزااقتراخاحزقياعلىسنحاريبرسولعرضحيثإسرائيل

العصرقصصوفى33(.18:الثاق)الملوكيركبونهافرساتاعندهوجدإذاجواد

االفرسانسلاح9أوافرسان"بمعنىغالئايترجمالذىياراشيملفظكانالمل!

يقفزونالجنودكان.الحربيةالعجلاتراكبىأوالحربيةالعجلاتفرقإممامعناه

0361:وأشعياء0303:الأول)الملوكالفرارلسرعةطلتاالخيلظهورعلىأحيائا

ن؟كمامبعوثينأوكمستطلعينيستعملونالخيلراكبو؟نكما15(.3:وعاموس

وصفأما8-11(.ا:زكرياوانظربعدهاوما917:الافى)الملوك!رفىالحال

وراكبو،أجنبيةسكاداتمنفمستلهم91-9335:أيوبفىوردالذىالحربجياد

وفىجوج()جيش384:وفى)أشوريون(33،613:حزقيالفىإليهمالمشارالخيل

ماإلىترجعالنصوصهذهأنكصا.أجانب!هم)فرس(39:ونحميا833:عزرا

االهوديتصكنلمبيينالم!حروبوفىطويلةبفترةذلكوبعد.المملكةسقوطبعد
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بيين)الم!اليونانيينالأفيالوراكبىالفرسانفرقلمواجهةمشاةفرقحشدمنإلا

ياتولح!15(.3،و4:13ا:االثافىوالم!بيين6و8:بعدهاوما03و17:6ا:الأول

أبلونيوسعليوفاتانوانتصار93-6147:الأولبيين)الم!جمريابيتهزيمة

مرةلأولمهديةفرسانفرقةوظهرت.خاصةأهمية73-83(.ا:الأولأالم!بيين

)الم!بيينللغايةصغيرةلاتزالكانتولكنهام.ق.136-135فىشمعونعهدفى

سلاحأما،المشاةجنودمنألقاثلاثينيضمهيرودجيشو؟ن7(.16،4:الأول

.ألافستةعنيزدفلمفرسانه

الإلزاصاالقجتيد30

107أحداثبعدجديدمنتتش!لمالراكبةوقواتهايهوذامملكةمرتزقةأنرأينا

تولىثمحريتهالإقليمأفنذلكمنوبدلأمكلقا.أمزاعليهمالإبقاءكانإذم.ق.

الجنودهؤلاءوكانالإلزاى.التجنيدعلىيقوممجيشبعدفيمانفسهعنالدفاع

أما،أورشليمعلىنبوخذنضراستيلاءرواياتفىدبهرهموردالذينالوحيدين

)"أفشيهالحرب!"رجالعننسمعبلدبهزطميردفلاالحربيةوالعجلاتالمرتزقة

الملوكفىجملخماهعوسيهأو384:وإرمياء35،491:الثاقالملوكفىملخماه"أها(

3533:الثاق)الملوكوجنودهمالضباطعنحديتاهناكأنصحيح16(.34:الثاق

نأإلا(لخيشفىعليهاعثرالتىالشقفوفىبعدهاوما047:وإرمياءبعدهاوما

السلاحلحملئستدعونكانواممنيهوذارجالكانوا"الحرب"رجالأوالجندهؤلاء

01(.04:)إرمياءالحرببعدوحقوطمديارهمإلىيعودونثم

"كأنكان)شريس(كبيزامسؤولآأسرنبوخذنقرأن3591:الثافىالملوكفىورد

ىأالجيشإدارةيتولىمدنتاأوالأركانرئيس؟نولعلهأالحزبيىتجاليغليهيلآ
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هناككانالأسرىبينومن.للملكالعلياالقيادةكانتإذ،القوىالدفاعوزير

بأخبارالنصهذامقارنةويمكن(.الأرضشعبأجمعمهمته)سويدلم؟تبأيضا

ال!تبويعيئيلرئاسةتحتعزيالجيشأميندبهروردحيثا361:الثافىالأيام

معميمياهويسىعريفأو)شوطز

يتولون)العرفاء("شوطريم"ادمنالعديدهناككانأنه5-039:التثنيةفىوورد

منمحدداعددانفسهالنصوثشتررويبدوماعلىنحتلفةمناطقفىالخنيدمهمة

مجصدهولمغرس.كرقاومنيسكنهولمجديذابيتابنىمن:إعفاؤهمينبىالجئود

التثنيةبنصسنةتجنيدهيؤجلحديئاوالمتزوجبها،يدخلولمامرأةخطبومن

القضاةمنمستوحاةإضافة8(03:)التثنيةالقلوبضعافإعفاءكانوربما.ه4؟:

الأولبيينالم!اقحريرلجيشإنشائهفىبىالم!يهوذاطبقهانفسها)القواعد73:

الثافىالأيام)أخبارتخطاهاأوالصثرشبلغمنكلتشملالتعبئةو؟نت56.(3:

وباقالىالآباءبيوتحسبيتمالتسجيلو؟ن3(.و13:36:العددوانظر355:

المجندينفرقبينفارقهناكو؟ن(ه3:وه114:لاالثاقالأيام)أخباربالمحليات

يكنولم(.ه3:وها-17417:الثاقالأيام)أخباربنيامينمنوالمجندينيهوذامن

بهايمدهمالملككانبلأقدمعصورفىالحالكانكمابأسلحتهميأتونالمجندون

14(.36:الثافىالأيام)أخبار

9(.03:الضثنية)شريم:ضباطهمقيادةتحتيوضعونالجنودكانالتجنيدوبعد

الأيامأخبار":أبوتها)"روشيهالعشائرأوالأسررؤساءمنالعادةفىالضباطو؟ن

منفرقةوجودتحتمالميدانفىوكفاءتهالجيشبنيةكانتذلكومع13(.36:افافى

عبيدهضمنوكانوا،دائمةبصورةالملكخدمةفىتوضعالمحترفينالضباط
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أخباروانظر5303:وإرمياء34،1314:الثاقالملوك)لتريم،رؤسائهأو()غفديم

شاولعهدىفىكانكماللجيشالأعلىالقائدالملكوظل11(.36:الثافىالأيام

الثافىوالملوك36آ.3الأول)الملوكالعسكريةالعملياتفىنش!دورلهوكانهرداود

معالجال؟نإكماقواتهيقودقائدلهكانأنهمع(4-ه3:وه93و11:33و،9:1ة3

91(.35:الثافىالملوكوربما3611:الثاقالأيامأخبارأيضا:داود

إلىيعودتنظيموهوجنود،اؤهؤاؤ0001منتتألفالوحداتهذهكانت

جاءالذىنشتعلولعلا.5ا:واقثنية1831:الخروجفىوردكماالصحراء!ر

مجموعةقائدكانمباشرةأورشليمسقوطعقبخذليالاغتيالجنودعمثرةومعه

خسينمنمجموعةدبهرقاثدوورد15(.وانظر41،13:)إرمياءجنودعشرةمن

فىوالألفالمئةقادةدبهروور13(،9،11،ا:الثاق)الملوكإيلياقصةفىرجلآ

إلىيرجعنفسهالإلزاىالجيشتنظيمو؟نه،35؟الشافىالأيامأخبارإحصاءات

ليستالأخيرةالعبارةوهذها.37:الأولالأيامأخبارفىوردكماداودعصر

موجودةرجلألفومنرجلمئةمنوحداتهناككانتإذتماقا؟اعتباطية

18(و337:17:الأول)صموئيلالسلاحمجملكلهالشعبكانعندمابالفعل

4(.ا:1افاق)الملوكالمرتزتةفرقوضمن

لوحداتالواردةالمسمياتكافةفإنأعدادعلىالدالةالمسمياتهذهعداوفيما

إلىينقسمالجيشكانا361:الثاقالأيامأخبارفنى.مؤكدةغيرمعانيهاالجيش

قطاعمنوغالحاالمسلحينمنفرقةتعنىالكلمةنجدأخرىفقراتوفى"خدود".

)بمعنىأوإلخ(1303:افاقوالملوكبعدهاوما038:الأول)صموئيلالطرق

و33:34و53:6:الثافى)الملوكالعدوأرضداخلغارةلشنأرسلواجنود(قريب
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43:الحاق)صموئيلتزقةالمرمنفرقة(سابقيهعنكثيزايختلفلا)بمعنىأو3(

3611:افاقأخبارالأيامفىاللفظواستعمال13أ.وانظر359:الحاقالأياموأخبار

صحوإنتماضا.استثنائيةحالةيعدالإلزاىالجيشمنتشكيلاتعلىللدلإلة

أخبارالأيامفىوالجنودالضباروبينالنسبةأنيلاحظفقدالمعنىبهذااستعماالا

!طمةفتساوى:قيادتهتحترجلآ013حوالىضابطل!تعطىا13-363:الثاق

يعنىلااللفظوهذاأصكلى.وحدة)دمجل"ادأنويبدورجل.مئة)كتيبة("خدود"

فىوحدةبل،الحديثةوالترجاتالمعاجممنالعديدفىوردكماشارةأوراية

المعنىأيقماوهوا-435ا:ؤ3-34و0153:3:العددفىالصحيحالمعنىوهو،الجيش

أالحرب"نظامنصوفىفيلةبردياتفىالمعنىبهذاوورد،القديمةالنسخفىالمقصود

افصفى"دمجل"فا!؟الوحدةهذهحجمالمؤكدةغيرالوحيدةوالضقطةالقمرافى.

هناككانإذ؟فيلةوثائقفىذلكمنأقلولكنهرجلألفحوالىيضمالقمرافى

نأاؤ3ايعددفىيروأخرىناحيةومن.المستعمرةفى"ذجالم"ادمنعديد

إذاوحتى"ذجالم".أربعةعنيزيدلامايشكلونكانواعشرالاثنىالأسباطجنود

بالضرورةكان"دمجل"كلفإن3العددفىوردتالتىالفلكيةالأرقامبهذهنقبللم

استعمالو!الرأىهذاتؤيدأخرىنظروجهةوهناكالجنود.منعدةآلافايضم

"مشبحاه".بمعنى!"الألف

علىالشواهدمصنالقليلإلاهناكفليسأيرقةاتعنى"ديجل"!طمةكانتوإذا

)العددواحدنصإلاهناكفليس.إسرائيلبنىجيشفىشاراتأوراياتوجود

التىالرايةأوالشعارعلى(معجزةآية،،إشارة)شارة،"عوث"لفظفيهيدلقد3(3:

ولكنالبدوعندالعادةهذهيشبهماهناك؟الواحدةالعشيرةرجالحوالايعسكر
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الحرلفائففىإلاعسكريةشارةبمعنىاللفظاستعمالصكلىمؤكددليلثمليس

تترجمالتى)يس"وكلمة.اللاتينيةأ؟+دا!9للفظترجمةتكونأنيرجححيثالميت

فوقئرفعكانتساريةأوصايىبل،الحقيقةفىشارةليست،"رايةبكلمةالعادةفى

و3:18و0113:13،ا:وا536:)أشعياءالتجمعأوالسلاحمجملإشارةلاعطاءتل

فذهاستثنيناإذاولكن15(؟17:الخررجوانظر1337،:واه3:.هؤ46:إرمياء3

أوفىبالجيشالمتعلقةالنصوصفىقطيردلااللفظأننجدالأنبياءعندالمواضع

باحثهنافيكانقريبعهدوفى،العربعندنجدهانفسهاوالعادة.المعاركقصص

بتثبيتعملهضمنوقامالجليك،فىطبوغرافتامسخايجرىشوماخركانيدس

والسند.مجاورةقبيلةأفرادحشدفىبذلكفتسببتلقمةعلىللقياسوتد

ال!ثرقجيوشكافةأنالقديمةإسرائيلجيشفىالراياتبوجوديقوللمنالرئيس

راياتالعادةفىكانتالأخرىالأممراياتأنإلاالعصزذلكفىراياتبهاكانت

قدذلكومعاتخاذها.عنإسائيلبنىإحجامفىالسببيكونقدما،دينية

لذلكوسنعود؟المملكةعصرأواثلفىمشابفادوزالعبالعهدتابوتأنيلاحظ

بعد.فيما

ولكن.الحربوقتفىإلاالسلاحلحملئدسالقوىالجيشهذايكنلم

منعددعلالإبقاءتمربماوجودلهميعدلمعندمابلالمرتزقةأعدادقلتعندما

.الحصونعنوالدفاعالبلادأمنلضمانالسلموقتفىالسلاحتحتالمجندين

أخبارنصتأويلفىالحذروينبىشحيحةالصددهذافىفالمعلوماتذلكومع

منجماعةعشرةاثنتىإلىالشعبقشمداودإنيقولالذىا-3715:الأولالأيام

فالأرقام.السنةفىشهرلمدةالملكبخذمةمنهاكلتقومرجلأل!فوعشرشأربعة
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الذيننفسهاداودأبطالأسماءالجماعاتهذهقادةوأسماءفيهامبالمفيهاالواردة

داود،عهدإلىترجعلاالمعلومةهذهأنالمؤكدومنتماقا.نحتلفةمهامطم؟نت

أخرىناحيةومنلاخقة.حقبةفىتصدقفقدوالأسماءالأرقامخفضناإذاولكن

ولاياتمنفاستوحاهانفسهالأيامأخباركاتبعندمنالفكرة؟نتفربما

فىشهرلمدةوقواتهوبيتهالملكتخدممنهاكلكانمتاالتىعمثرةالاثنتىسليمان

7-8(.5:الأول)الملوكالسنة

وأنيوشياابتدعهابدعةكانالإلزاىالجيشأنيرىالعهدحديثرأىوهناك

القليلةالصفحاتفىبهااستعناالتىالأيامأخبارسفرىفىالمتناثرةالإشارات

نأصحيحله-سندلااستنتاجوهذاالعصرذلكإلىجميغاإحالتهاينبىالسابقة

امملكةعصرأواخرفىوجودطايعدلمربمابلم!نتهافقدت؟نتالمرتزقةقوات

الحقبةتلكفىالبلادعنالدفاعتولىيبدو(ماعلى)وحدهالإلزاىالجيشوأن

إلىجنتابسنواتذلكقبلبالفعلموجوداكاننفسهالإلزاىالجيشهذالكن

و""الشعباور؟اإخحساءعملتمالآراميةالحروبوإبان.المرتزقةقواتمعجنب

إسرائيلشعبوشارك91(.وانظر315:الأو!)الملوكأ"الغلمانأو""الشبان

التحالفوفى،(33:الأول)الملوكوأخابيهوشافاطبينالتحالففىيهوذاوشعب

تحتالشعببقاءتقليداستمروهكذا7(.3:افافى)الملوكيهوذاوملكيورامبين

محلهلتحلانزاحالربقبلمنملهمقاثدلنداءالجماهيراستجابةأنإلاالسلاح

عهدقدمقديمةالتطورهذاإلىإشارةوأول.الملكيةالإدارةتنظيمهاتتولىتعبئة

وضعيوازىوكانعسكرىغرضلهكانا-9(34:الثاق)صموئيلفإحصاؤهداود:

قواعدعنتخلئاباعتبارهال!دانةتعرضتالخطوةهذهأنإلاللتجنيد،سجل
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يعدسجلفىأسماءوضعف!ن\(.ؤ3الفقرتين)انظروتدنيشامقدسةحرب

يمؤتومنمجيامنبأسماءبسجليحتفظالذىوحدهفيهوهإل!:لأمراغتصائا

ير!أنالمرءعلىوينبنىبالخطرمحفوفإجراءفالإحصاء33-23(؟33:)الخروج

الكتابمنفقراتصكلىالضوءمارىمنالجديدةالنصوصوتلتى.دينيةمحاذيرفيه

ئغظون؟يتفنمانتغذوبينبحشبإشزائيلتنيكضئةأخذت)إدامنها:المقدس

)الخروجتغذفنم"جمتذتاؤتأتصميزيخيهنميتلأتغذفنمجمتذتايلزثتفميبيذتةؤاجد

34:الثافى)صوئيلشعبهعلىوباءداودالإل!.جلبالحقهذاوبتجاهله13(.03:

نظاموفرض،دينىغيرأمرإلىتدريجئاتتحولالحربكانتذلكومع.ا-15(.

تسجيلعمليةوجودفىللشكداسولاالأمرنهايةفىعليهمنفسهالتجنيد

)أخبارويهوشافاط،ا-18(17:الثاقالأيام)أخبار؟سامنكلعهودفىالمجندين

الأيام)أخباروعزيا(ه35:الثاقالأيام)أخباروأمصياا-18(174:الثاقالأيام

استعانالأيامأخباركاتبأنالتفاصيلبعضمنودستدلا-13(.ا36:الثاق

المستبعدمنأرقاقانصهفىأدخلأنهلإنكارمجالفلاذلكومع.القديمةبالمصادر

فيها.مبالغاتكونأن
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افاقالفصل

الحصاووحربالحصينةالمدن

سوربهامجيطضئيلةلدؤيلةمركزامنهاكلكانتالتىالقديمةكنعانمدن؟نت

التىالحملاتتصورالتىالمصريةواللوحات.حصينةوبواباتأبراجوتحميهاواقي

التىوالحفائر،المدنهذهلش!صبررةتقدمالحديثةالإمبراطوريةفراعنةقادها

فى.المتبعةوالتقنياتالدفاعاتهذهتخطي!بدراسةلناتسمحفلسطينفىتمت

فىالرعبتلتى؟نتالتحصننالشديدةاللداتهذهأنفيهشكلاوممابنائها.

السماء""تطاولأسوارهاكانتإذ38(13:)العددإسرائيلبنىمنالغزاةقلوب

بواباتوتحميهاالعاليةالأسواربهاتحيطالحصينةااللداتو؟نت38(؟ا:)التثنية

علىحرصواواحتلالهاالبلداتطذهإسرائيلبنىغزووبعد(.ه3:)التثنيةومزاليج

(؟شاولعهدفىإلاشبدألاذلكعلىالأثريةالشواهدأن)ولوالدفاعاتبناءإعادة

أعادواتاقاالدماركانوحيثما.الضرورةدعتحننورمموهامنهاتبتىماعلىوأبقوا

أنشأواالتىالبلداتعلىالجديدةالطرقهذهوطبقواجديدةبطرقالأسواربناء

أقاموها!أوتخطيطهاإسرائيلبنوأعادالتىالأخيرةالتحصيناتوهذه.بأنفسهم

.المقامهذافىيهمناماكل

الحصينةالبلدات؟.

)حالي!ؤمفتوحةقريةأيةعنيميزهاسورالعادةفىبهامجيط)مجير(بلدةكل؟نت

أبلدةتسىف!نتثابتةمنشآتتحميهاالتىالبلدةأما3(.ا35:اللاويينانظر
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وكان(.الأخرىافصوصمنوالعديد347:إرمياءانظر)جميرمبصار"حصينة

14(.و45:8:)إرمياءالخطروقتفىالدفاعاتبهذهيحتمونجميغاالسس!ن

ولكن.القديمالعهدفىإليهامتفرقةوإشاراتالحصينةبالبلداتقائمةوتطالعنا

منقوصةفالمعلوماتالبلادحمايةنظامعلىالضوءبعضتلتىالضصوصهذهأنمع

بعينها.عهودصكلىإلاتصدقولا

)صموئيلحوطاسوزايبنىأنأورشليمعلىالاستيلاءبعدداودأهدافأولكان

أسوارترميممجردكانفعلمانجأنمعناهنأخذأنينبىماوهو9(5:افافى

عهدهفىالعاصمةخارجمماثللعملدبهرأىالمقدسبالكتابيردولا.اليبوسيين

بناءالآثاريونإليهوينسبأيضا،أخرىمواضعفىالدفاصكاتأمنأنهالمؤكدولكن

الحربيةالعجلاتحامياتأنالواضحومنشيش.وبيتمرسيمبيتتلأسوار

بوابةعلىالآثاريونعزمجذووفى،حصينةبلداتفىتتمركزكانتلسليمانالتابعة

.للإسطبلاتمعاصردىوسور

قاثمةتقدمالملوكسفرىفىالامقابللاالأيامأخبارفىواحدةفقرةوهناك

هناكوليس6-.1(.11:افاقالأيام)أخباررحبعامحصنهاموضغاع!ثربخمسة

معلوماتفهذه.الباحثينبعضفعلكمايوشيالعصرالنصهذاإرجاعيبررما

فرعونشيشقحملةأثبتتإذرحبعامبعهدتتصلحقيقةتسجلسليمةتاريخية

دفاعاتها.لدعمحاجةفىكانتالبلادأن35(14:الأول)الملوكفلسطينعلى!ر

باتجاهالجنوبمنالممتدالوعرالطريقيحىالحصينةالبلداتمنخطهناكوكان

بيت،تقوع،إيتاملحم،بيت،أورشليمالمثرقية:الصحراءعلىوبسيطرأورشليم

ولخيشأدورايمتحميهاالجنوبيةالجبهةكانتغرتاز!اومنز!ا.،حبرونصوؤ
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الجانبعلىمغلقةيهوذاتلالبينالرئيسةالمعابركانتشمالأجتومنوتجت.

)4(شريا)3(وأدولاموسوكوعزيقة)؟(ومربشةجت)1(:التاليةبالبلداتالغربى

طولصكلىبنيتبلالمملكةجبهاتطولعلىممتدةالحصونهذهتكنولم.أيالون

مكتملةغيرالقائمةكانتربماالإستراتيجيةالنقاوووفى،بالمقاومةتسمحمسالك

التىالبلداتتشملأندونرحبعامبناهاالتىالجديدةافقاطإلىإلاتشيرفلا

قائمة.لاتزال؟نتوالتىوسليمانداودحصنها

إسرائيلمملبهتىبينالحدودكانتإذمفتوحةلاتزالالشماليةالجبهةو؟نت

يحصنأنإسراثيلمللثبعشاوحاول.الدايةفىمرسممةغيرالجديدتينويهوذا

حدودهووسعطردهيهوذاملكآساأنإلاأورشليمشمالأميالستةبعدعلىالرامة

كما17-33(.15:الأول)الملوفيللدفاعأعدهاالتىوالمصفاةبنيامينجبعحتى

وأخبارالأيام1533:الأولالملوكفىوردكمايهوذافىأخرىحصينةبلداتاستعاد

)أخبارقواتبهاأنزلالذىيهوشافاطعهدفىتعمللاتزالو؟نت5-6.أ:4الشافى

الأيام)أخبارأورشليمفىأعمالهإلىوبالإضافة(.هو17،391:91:الحافىالأيام

الأيام)أخبارالدفاعأساليبوحشنالصحراءفىقلاغاعزياشيد9(36:الثاق

الأخيرين.النصينهذينإلىبعدفيماوسنعودا(وه3601:الثاق

البلداتمن"العديديهوذابنتالحربيةالعجلاتفرقةبناءإصكادةجانبوإلى

سئاحاصربأنهسنحاريبويبا!؟الثامنالقرنفى14(8:)عزرا"الحصينة

نأعلىالتوراتيةالروايةتنصكماعليها.واستولىيهوذافىحصينةبلدةوأربعين

لخيشوتذكر13(18:الحاق)الملوكعليهاواستولىيهوذاحصونهاجمسنحاريب

.بمعجزةإلانفسهاأورشليمتنبئولم8(و1817:91:الثافى)الملوكبالاسمولبنة
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سنحاريباستيلاءتمثلباقيةلاتزالالأهميةغايةفىأشوريةجداريةلوحة)هناك

.الأشوريونأنزلالذىالدمارإصلاحكانمدىأىإلىندرىولا.(لخيشعلى

حزقيابهاقامالتىالدفاعيةالأعمال14(33:الحافىالأيام)أخبارمنمئىوواصل

فىللشكمبررهناكوليسا(9-ا33:أشعياءوانظر335:افاقالأيام)أخبار

الدمارقبلالشعبأنيقيتاونعلم.الأيامأخباركاتبمنالدقيقةالمعلومةهذه

الحصينةالبلداتصكليعولكانقصيرةبفترةيهوذابمملكةحاقالذىالنهالى

حصارإباننبوخذنصزأمامصمدتاوعزيقة-لخيش-بلدتينوأن17(5:)إرمياء

فىعليهاعثرشقفةفىأيضاالبلدتينهاتيندبهروورد7(؟34:)إرمياءأورشليم

العصرنفسه.فىونقشتلخيش

وحصون01(35:الشاق)الملوكأورشليمحصونالكلدانيونهدمانتصارهموبعد

إعادةتجيرولمذلك.الأثريةالحفائروتؤكد5(3،3:إرمياء)مرافىيهوذافىبلدةكل

فىصوروبيتكجازرأخرىبلداتوأسوارنحميا!رفىإلاأورشليمأسواربناء

الهيلينى.العصر

فقامالشمالة.المملكةعنالمعلوماتمنبقليلإلاالمقدسالكتابيمدناولا

نأوسبق35(.13:الأول)الملوكالأردنعبرفىوفنوثيلشكيمبتحصينيربعام

بعدها(.وما17ا:5الأول)الملوكالرامةفىالمكتملغيربعشامشروعإلىأشرنا

وفى34(.16:الأول)الملوكببوابةتحصينهاوتمأريحابناءأعيدآخاب!روفى

"مدينةعندهمكانإنهمياهويقول3(.ا:الثافى)الملوكالسامرةشيوخإلىرسالته

حصينة""مدنالجمعصيغةإلىتصحيحهيتمماغالتاالمشورىوالنص".حصينة

السامرةفىو؟نتوحدها.السامرةإلىيشيرإذأصحالمفردأنشكلاولكن
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)الميوكلهاصتمدتالتىالطويلةالحصنارات"مقعليهيستنلىماسقوية،دفاعات

أمؤوهو9--19(و18:هفيو7بحدهاوما6:د/34الطقويللوكءبعدهاا!ومالآ.3:الأول

وياهامحئاروثبلداتإ.لىميشعنصبايشيزالمقدممماالكتابوخارجالحفائرأكدته

و2خاب.؟هه!ترىغمرىمنكليدعلىموأبفىتحصينها(تم)أى!بنيت(بأنها

سلهذت-يتنبيإؤلاالحازيحهة؟للإكدنفارإلهإفيع!لى،لنهفوفىفي.ايبزرإتيةإلمعلوبإتندرة

يق!ر،فيدفا!!ن.:الأئظإئمء-المحليهمة"المثمالية!ي!أنش!نجم!لاتصمثيا؟،%بئالندرة

،-ء..!!سط*!ت-2-ت،*7!:لا"-!!/-+*-ء.ص-*ت،2.ا-!؟0119+ر-ألا.لماسا.-خ-الج!.كلبرفيفى،نجطر9عئيلوة

ازإب3!المجيزحمفرقكالط!خنوذهمارمرضقةالجزنجيةللعجلاتفرقةهناككانتوطالما

نعرقهماجموالتزوبد.هذاتنظيمكاته(!ميهمفحانبلملاكاولبهئئاالجيصوق،لحامياتي-

حاميةبهاكانتأورشليموأنالحصينبنيلدات"يهوذا-فىقواتعينيهوشافاطأن

17:افاقالأيامأخبار)انظرالإلزاىللجيشالفقرىالعمودتمثلانضباطوفرفة

المعلوماتتكؤنقدعداها!لكز،يخبع!خيالصةإلوارذةوالإرقامايب-91(.33،

فى،ضسباكلامن!تى4!!-عق33:الثافيالأييإبم،/نجنى-/أيخيإر.قديممممدر-منمستقاة

أهعذا؟قأىجمكلىلمبعفم.قواتلار!المهاديهرير2درلهكرق!.لبمإلجصمنةبريهوذابلداتي

تمسخفغن*4سئحاريبأ".وزيمإيد-.إكليهشذإ-إلعمنكيريةتجر؟عليلقضاءاعقب

ف!نوأو!المملكةعمرالأخيرق!فنالأيام.ستلل!رمزية"فىتراتيإلىاالحصونحاميات

الجلولرا.فىالمشارإليماالق!ممئ!،ال!ثيديدافموذجكرا/ر)علىالسخرةبعماليستعينون

كانزالأزماتأوفاث!فىاسقبدافى،جالةفيإلدفاعاتجمكلىيلجفافي33(15:الأول

لأ-".ء-ت7-لاب-،.--بن--ء-ء.وليرىلفبربئ2إكليجينودقلمحمدانجعينيزودونها
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تزودكانتالحصونأنوزعمواا-3715:الأولالأيامأخيارإلىالبضواصتند

فىشهرلمدةبالدورالخدمةيدخلونكانواممنالالزاميننالمجندطحمنبعناصر

مؤكدكأ.غيروقيمتهالنصهذامعنىأنإلا،السنة

الحصون3ء

الدفاطت!يطع!بالكشفالؤراتيةالشواهدفهمالآثاركلعدميساعد

الكنعانيننصونعنبعضاجددواإسزئيلبقأنبهرناألىوسبئبناتها.وطرق

حصونمننوعننييناقفرقةيمكننينتاا!وفىهفهنحينادهاذأ4القديمة

ناتئة.جدرانبفاوأخرىملرعةصونإصراثيل:

أوالطوبأوبالترابملءهايتمكانصاءغرفطولهكلسورالمدهم!وا!ن

معتقويتهوبالضالىالحصنتوسيعالغرفهذهمنوالغرض،كمخازناستغلاالايتم

طذانموذجينعنكشف.حاميةلأيةاللازمةالمخازنبتوفيرالبناءفىالاقتصاد

عهدإلىيرجعانو*همالثميش،بيتوفى(القديمةأدييرمرسيمييتتلفىافح

)ترجعيافامنبالقربقصيلةبتلمشابهةنماذجعنثشفكماآوصليمان؟ثاود

منالنوعهذاأنويبدو(.سليمانعهدفىربماالأولالا!مائم!الاحتلالإلى

فىومرسينكوىبوغازفىلهفصوذجفهناك،الصغرىثميافىفشأالاستح!مات

صنجرلىقلاعفىلاحقتاريخوفىالميلادعشر.قبلوالرابععسرالثالثالقرنن

هناكلايزالولكنناتئةجدرانذونم!بةاسئبللفلسطيئوفىوشرصميمش.

يدعلىبنيتأنهاجحوالأالقصزبأصوارالسامزقالمدرعةللحصوننمؤفي

الحفبةتلكمنأخرعدهم!صوعقثصفالمبلاد.قبلاتاصعالفرنفىأخاب

أورضليم.جنوبوراحيلالرمثئأيضا
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الحلجرفمحاذاةعلىيحرصونالكنعانيونالبناءونكانحصونهمتشييدوفى

الجدرانخطيكسرواأومنحنئاخطايتبعونماغالتاكانواوبالتالىالإم!نقدر

الأسلوبهذاواتخذ.الناتئةالجدرانمنسلسلةعلىحصلواوبذلك؟المستقيم

ذلك.تستدسالأرضحالةتكنلمحينحتىإسراثيلحصونبعضفىقاعدة

دناعدوضدأكفأدقاغاتعطىالبروزاتمنسلسلةإمجادلذلكسببأوضحوكان

تكنولمضروريةغيرالحالاتبعضفى؟نتالبروزاتهذهلكنالأسوارمن

الحصنتقويةمنهاالأولالغرضو؟نالصوزمنصورةبأيةالأسلحةنطاقتزيد

يزيدكانالأرضفىتثبيتهاوشدةوتداخلهاالزوايافتعدد؟أسوارهسمكزيادةدون

مثالآمجذووتعد.الهدمفىالمغيرينوأسالبالمجانيقصدعلىالأسوارقدرةمن

!هاااللدةف!نت؟سليمانعهدعلىلاحقةحقبةإلىترجعوربماذلكعلىجيذا

يارداتستمنهاكلطولأطوالإلىومقسميارداتأرلغعرضهحصنبهايحيط

اقصميموهذا.الخلفإلىومثلهالأمامإلىياردةنصف:تبادليةبصورةبنيت

عصرأساإلىيرجعوقدانتظاقاأقلأنهولو()المصفاةالنسبةتلحصنفىمطبق

الدويربتلمماثلتخطيطوهناك33(.15:الأول)الملوكالمصفاةحصنالذى

وهنافيهنامتناثرةبأبراجمدعمةالبارزةالجدرانذاتالأسواروهذه(.الخيش

والداخليةالخارجيةالناتئةفالجدرانجازرفىأما.المصفاةفىمنهاعشراثناوهناك

اتجاهاتفىتسيربلمتوازيةليستالعاشرأوالتاسعللقرنيرجعحصنطولصكلى

هذه!طه.الحصنبطولالعريضةوالأبراجاقعزيزاتمنسلسلةيوفرما،عكسية

3651:الثاقالأيامأخبار:)يناهأر؟ن(9أوزوايا"9تسىكانتالأبراجأوالبروزات

6(.و16:3ا:وصفنيا
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فى)كماالتلانحداريستغلبأحدورحمايتهايمكنالنوعهذامنوحصون

السوروهذا/.لخيشفى)كماأسفلإلىمسافةعلىئبنىأماىبسورأو(المصفاة

:3العددوفى1!آ.إرمياءمرافىوفىا36:أشعياءفىإيىالمشار"جل"هوادالأماى0

ولاواضحا-03516:الثافىصموئيلونص.الحصنأو"حوماه"ادمقابلفى8

السورعلىترابتاسذاأقاموامعكة،بيتآبلحصارفإبان؟تصحيحإلىيحتاج

لتقويضه.)حوماه(الحصنتحتالحفرفىوبدأوا)جل(الأماى

العضذهبمجذوفىعليهعزماضوءالأسوار"وعكلىهذهقمةش!نبرفولا

المشاهدبعضتويهدهمشهدوهو-مسئنة()شرافاتعرائسيغلوهاكانأنهاإلى

افتراضي!.بالحصنمجذوفىعليهاعزالتىالحجريةالأعمالصلةأنإلا؟الأشورية

)منولكنها8413؟المزاميروفى5413:أشعياءفى!فتحة"تعنىقدلثميشفكلمة

ونجدهاالأسوارقمةعلىمستديرةأتراشاأيضماتعنىقد"شمس"(الدارجمعناها

لخيش.علىتصورالاستيلاءالتىالأشوريةالجداريةاللوحةفىالحصنقمةعلى

غلآتزاشفئم"غففوا11(:)37:حزقيالسفرفىوردبماذلكمقارنةويمكن

غقييما".غققلمجنألف...داؤدكئزج"غئفلث4:4:الأنشادنشيدوفىآشؤايىلث(،

النصففىالآنحتىالحفائرعنهاكشفتالتىإسرائيلاستح!ماتكافةبنيت

لحصونسماتأيةتحديدويصعبم.ق.9ؤ0011بينالمملكةعصرمنالأول

إسرائيلبنوأقيالحامياتومدنكالعاصمتينااللداتبعضوفىتلت.التىالحقبة

وقنعواتتداسفتركوهاغيرهافىأماوجدتأينماجيدةحالةفىالدفاعاتعلى

علىبنىالذىالبيوتبصفأوالمنهدمةشهبهالحصونلهموفرتهاالتىبالحماية

يتمولم.الواجهةعلىنوافذبلاالبعضببعضهالصيقةالبيوتهذهو؟نتأنقاضها؟
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الناتئة.والجدرانوالأبراجكالبواباتالمنيعةالنقاطمنقليلعلىإلاالإبقاء

عليهااس!تولىالتى(الحصينةوالأربعينالستيهوذاأبلداتمعظمأنرالمرجح

أوالآثارعلمفىوليسأيقما،ضعيفةدفاعاتهاكانتق.م107سنةفىسنحاريب

القرنفى!العديدةالحصينةأمدنهمفىيهوذاأهلوضعالتىالثقةيبررماالضاردغ

17(.5:وإرمياء814:)هوشعالثامن

الحصيغةوالقلىعالبوابات30

ذاتالبوابةكانتالكنعانيةالبلداتفنى.خاصةبصورةحصينةالبوابةكانت

نمطاتمثل(المدخلفىالناتئةالمستطيلةالأعمدةمنثلاثةأو)زوجانباتالكل

إسرائيلبنووأقي.متتاليةحواجزوإقامةالأسوارتقويةمنهاالغرضوكانسائذا.

بدونأوعليهتعديلاتإدخالبعدواستعملوهالبواباتمنالنوعهذاعلى

أوائلفىتشبههابواباتبضعوبنواومجذووترسةوشكيمشمشبيتفىتعديلات

الأعمدةتفوقبدرجةافتوءفىأعمدتهابدأتماسرعانولكن.المملكة!ر

بوابةوتعد.الحراسلإيواءالمدخلعندحجيراتشكلتحتىبكثيرالكنعانية

منالناتئةالأعمدةمنأزواجأربعةبهاو؟نذلك؟علىجيذامثالأمجذوفىسليمان

الحقبةمنمطابقتخطيطوهناكذلك؟فىاستثنائيةحالةكانتأنهاولوجدران

الضخطيطباتباعيتنبأحزقيالأن)يلاحظأيضا.حازروجيزرفىمنفذنفسها

-و!جابرعصيونلبوابةوكان6-16(.04:حزقيالانظراطي!:أروقةفىنفسه

كانتولعلهاجدرانمنالناتئةالأعمدةمنأزواجثلاثة-سليمانعهدمنأيضا

يكنلمالتاليةالحقبةوفىأيقما.أزواجثلاثةبهاالدويربتلإسرائيليةبوابةأول

وفىمرسيم.بيتبتلبوابةوكأقدمالنسبةبتلكنظيرتهازوجانإلامجدوببوابة
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ترسة()-الفرعةتلبشمالالمعدلةالوابةوفىالنسبةتلفىكماالحالاتبعض

التىالتوراتيةبافصوصيذكرناماالجداؤفىمقاعدثبتتالدويربتلبعدوفيما

مناقشةأواغضايااقللفصلالبوابةعلىمجلسونكانواالذينالشيوخعنتتحدث

بلدية.شؤون

وفى،مباشرةأمامهاناتئينأوالبوابةجانبىعلىإمابرجينوجودالقاعدةو؟نت

وكانمجدوفىكماتمهيدىمدخلولهأمامهاأخرنتوهناككانالحالاتبعض

ن؟النسبةتلفىولكنهالسورباتجاهيمنىبزواباعامةبصورةيجرىالوابةمحور

الاستح!مات.خطفىواسعمنحنىعبرالدخولو؟نله،موازشايجرى

و؟نتمباشزغيربمدخلالبواباتمنآخرنمطظهرالمملكةعصرأواخروفى

الدويربتلافمططذاجيدمثالواكتشفبمجد!السليمانيةالبوابةفىبوادره

دخولقبلالسورمجذىأولأالسيرمنلابدو؟ن،المدخليغطىنتوةانجدحيث

س!!فىمفتوحةتقفكانتالتىالعاديةالبوابةإلىيؤدىبسيطمنحنىبهاساحة

تلبواباتآخرأمثلتهاومنمتعرجةبوابةظهورإلىأدىتطورأخروظهرااللدة.

.الشرقبلداتفىلاحقةحقبةفىالظهورإلىوعادتمرسيم،بيت

لمدن؟نالسوروأبراجالحصينةالبواباتوفرتهاالتىالدفاعاتجانبوإلى

وهوالملحقةومبانيهالمل!القصرتغلقوتحصيناتبهاآخرمجيطسورالعواصم

سورهناككانحيثالسامرةفىأمثلتهوأوضح.البلدةمنالحصننالمرتفعالموقع

و؟ن.أسلحةونحازنمستودعاتوبهبالقصريحيطضخمبرجيعلوهمدرع

سبقفيماصهيونحصنكانتالقداود"أمدينةفىذلكيماثلمابأورشليم

اجتاحهأيفماحصننمرتفعموقعالعتونيةلربةوكانو9(.57:الثاق)صموئيل
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وكانت36-93(.13:الثافى)صموئيلالمدينةأسفليوآباجتاحأنبعدداود

الأهالىوكانفيها،نقطةأعلىفوقيبنىالأقلعلىواحدحصنبهاالأخرىالبلدات

الحصونهذهمنبعضعنالحفائروكشفتلهم.معقلكآخرعندهيتجمعون

جبعة()!الفولبتلوأقدمهاتماقا.مشوهةولكنهاالإسرائيليةالحقبةإلىيرجع

ويمكن.أركانهفىوأبراجمدرعسوربهالش!مستطيلمبنىوكان(؟شاولعاصمة

تعنكوتلإمجلون؟()-الحيسىوتلعزيقة()!جمرياتلفىغيرهصكلىالضعرف

لتقويةودعاماتصغيرةأبراجوبهدائماإلأضلاعمتعددوالتخطي!)تعنك(.

الأسوار

بمعنىعادةيترجممصطلحوهو"مجذل"تسمىالبلدةداخلالاستح!ماتهذه

الحصونفوقتقامالتىالاستح!ماتأوالأبراجعلىيدلالحقيقةفىوهوبرج"،9

هو915:33،و146:36:افاقالأيامأخباروفى3138:إرمياءفىمنهابالقربأو

أقدمنصوصفىاللفظهذاأنإلا.متأخرةنصوصو!ها-3،1،1135:نحمياوفى

ماوهواء4!،ء.ا+دااللاتينيةالكلمةيقابلبما(حصين"برجأو"قلعة،معنىيعطى

فيقيرىئزج)كأنولكنللغزوالبلدةتتعرضإذتاباص:فىأبيمالكقصةيفسر

وما905:)القضاةانتديتيمااآفلؤنمؤالتشاءالزتجاليخيغإتييماققزتيتيماانتيؤشط

هذهتسبقوالتىشكيملدمارالأصعبالقصةنفسرأنينبىأنناشكولابعدها(.

لكنللغزؤتتعرضفالبلدةالضص:هذاضوءفى45-94(9:)القضاةمباشرةالقصة

فىأحياةلمجرقونحيثبريثبيتمعبدبسردابمجتمونشكيممجذلنزلاء

تلحفائرعنهوكشفتحصينمعبدوبهشكيمقلعةهو"جمذل"ادوهذا؟النهاية

اسمشيجم""جمذلأنإلىالبعضذهبذلكومع.القديمةشكيمموقعبلاطة
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فنوئيلفىأخرينندبهرهقلعتنن"وورد.شكيمعنيختلفكاننالم!وأنم!ن

لاا(.9:الثاق)انملوكويزرعيل17(8،9:)القضاة

منكلشيدكأا!"جمذليم"ادإلىأقرب(اللاتينيةفىفأاء56)،ا)قلاع"ومعنى

علىالتعرفويمكن4(.و37؟3601:افاقالأيام)أخبارالصحراءفىويوثامعزيا

منبالقربالقديراتفىعزيا!رقبلماإلىيرجعالصغيرةالحصونهذهأحد

علىمؤخزاالتعرفوتم.الفولوتلزكرياتلبقلعتىتخطيطهويذكرنا؟قادش

منونخرجبئرسبع.شرقميلاعشرينحوالىبعدعلىغزةخربةفىأخرحصن

قلعةحولصغيرةمواقعف!"مجذل":!طمةمعالمركبةالأماكنلأسماءبتفسيرذلك

اء؟ة؟ح-أودا،9،ة"عمعالمركبةالفرفسيةالأماكنبأسماءمقارنتها)ويمكنصغيرة

)مجذلأوإيل""مجذ!مثلالإلهأسماءأحدالحافىالمقطعيكونوعندمااء؟؟!!ا(.أو

بشكيم.بريثابيتفىكماحصيئامعبذاتكون"القلعة!هذهفإنجاد"

4(.37:افافىالأيامأخبارؤآنزاخا،)يقغاو"بيزنيوت""جمذلم"يوثاموشيد

13(.17:الثاقأخبارالأيام)انظرأحدثوالأخيرمترادفاناللفظينأن-ويبدو

قلعةإلىالإشارةتكونعندما"مجذل"محليحللاحقةنصوصفى"بيراه"فالمفرد

(3و38:7:)نحميانحمياعهدفىأورشليمقلعةمعتستعملف!ثمومنبلدةداخل

اا:)نحميا!هاالحصينةشوشةبلدةأوشوشةقلعةمعالخارجفىنفسهالمسىويرد

بيرتا63:)عزراإكباتانحصنومعإستير(بسفرمتفرقةمواضعوفى83:ودانيال

(.الآراميةالصيغة

الأول)الملوكغرمونيسىالمنعةشديدموقعهناككانوالسامرةترسةقصرىوفى

البيوتيعنىالجمعبصيغةواللفظ.الحصنوهو35(15:الثافىوالملوك1618:
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و48،414:133:والمزامير37؟إرمياءومرافى1737:)إرمياءأورشليمفىالحصينة

إلخ(.35،و413:3،ا:)عاموسغيرهاأوفى7(

الحصارحروب،.

كانتالذينالمغيرينمنفعالةحمايةللبلداتتوفروالاستح!ماتالحصون؟نت

إلىيلجأواأنعليهمف!ن؟والمقلاعالقوسالمدىالبعيدةالوحيدةأسلحتهم

الحصارأوالحربيةالخدع

جاسوسينيشوعفيرسلالغزوقصصفىيطالعناأسلوبالحربيةوالخدع.

علامةصكلىمعهاويتفقابراحابالجاسوسانويتصلأريحا؟دفاعاتلاستطلاع

أرمجاغزوتفسرروايةمنتبتىماكلالقصةهذهأنالواضحومن3(.)يشوع

.بمعجزةأسوارهاتدا!عنأخرىروايةحجبتهارواية؟راحابمنبخديعة

ممرعلىالجواسيسالخونةأحدفيدل:لإيضاحيحتاجلاإيلببيتالخاصوالضص

المدافعينأخرجواأخرىحالاتوفى33-35(.ا:)القضاةعبرهإسرائيلبنودخل

أعقابهمفىالبلدةفتخرجبالفرارإسرائيلبنويتظاهرعاىفنى،بالخديعةالبلدةمن

3-33(.8:)يشوعالبلدةفىالناروتضرمأخفاهايشوعكانفرقةالبلدةفتدخل

علىالحربإبانجبعةفىأخرىمناسبةفىبنجاحاستغلتتقليديةخدعةوهذه

إلىالآراميينلجوءفىإسرائيلملكوارتاب4(.93-ا03:)القضاةبنيامينبنى

وأخيزا13(.7:الشاق)الملوكالسامرةعنالحصاررفعواحنننفسهاالحدعة

غزوهفىيبدوماعلىداودفعلهما،بغتةالدخولمنالناسمنجماعةتمكنت

إلىالماءعينمنالمؤدىالنفقيوآبتسلقإذ7-8(5:الثاق)صموئيللأورشليم

.البلدةقلب
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ينزلأنيمكنف!ن،الحيلهذهمثلعنيستغنىأنقوىعدولأىيمكنكان

أهالىف!ن01-11(.03:التثنية)انظرشروطهتقبلأوأبوابهافتفتحبلدةفىالرعب

قاسيةكانتشروطهأنلولاالعموفىلناحاشللاستسلاممستعدينجلعاديابيش

أسوارتحتمجنودههددبنعسكروعندمابعدها(.وماا11:الأول)صموئيل

وسىبعدها(.وما031:الأول)الملوكفرضهمطلبأولعلىآخابوافقالسامرة

الأشوريينقوةوصفطريقعنأورشليمعلىالاستسلاملفرضسنحاريبرسول

بعدها(.وما1817:الثاق)الملوكالمقاومةجدو!رعدمالحصاروفظاخ

المغيرونكانالمفاوضات.فشلتأوالمباغتةأوبالخديعةبلدةغزواستحالوإذا

ا11؟افافى)صموئيلاللدةقربيعسكرونوكانواسورها.لتسلقيضطرون

افص)انظرالماءمناهلويحتلونالطرقوبسدونإلخ(ا-16516:الأولوالملوك

أهلهامنوالعطشالجوعينالحتىوينتظرون17-18(7،13:ليهوديتالمتأخر

ينهكونالمغيرونوكانبعدها(.وما703:يهوديتبعدها؟وما635:الاق)الملوك

المحاضرونيسىوقد35(.3:الثافى)الملوكالأسوارفوقالمتمركزينالمدافعنن

15-03:الأولوالملوك1117:الصاق)صوئيلمتكررةهجماتبشنالحصارلكسر

4(.3:وه336:الثافى)الملوكهزمواأنهمظنواإنالفرارمحاولةأو31(

المحاصرونكانالوهنسماتالمدافعينعلىبدتأوالمقاومةاشتدتوإذا

ويهيئمنحدزاليحدثالسورعلىئقذفالترسكاناطجوم.بقراريعجلون

فىالعمليةهذهوصف)وردالسوراختراقالجنودمجاولوقد؟البلدةإلىمدخلآ

أوالمنحدروهذاا-16(.035:الحاقصوثيلداود:عهدفىمعكةبيتآبلحصار

3343:إرمياء.أورشليمفىسنحاريبأخرىمرة)انظر"سوتلاه"يسىالمزاس
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تتمو؟نتبعد(.فيماستردالةثحزقيالونصوص،أورشليمفىوالكلدانيين4،و33:

إلىيضلونالمغيرونكانوعندما53(.9:)القضاةالبواباتفىالنارإضراممحاولة

جهودهميضاعفونكانواالذينالمدافعإنهجومأماملاينكشفونكانواالحصنسفح

:9)القضاةامرأةرمتهرحىبحجرأبيمالكفتلتاباصفنى،الحرجةاللحظةتلكفى

مافحسب.العاديةالأسلحةهذهإلالديهميكنلمكقاعدةالمدافعينأنإلا53(.

اختزاغقئخييقاياأوزشييتمفيعزيا!ؤغيلا:365:الثاقالأيامأخبارورد

انغطيمة".ؤالجخازةالشقائمبقالئزئالزؤاتا،ؤغلىالأئزاجغلىيتكونئختيرجمين

المقاليع؟أوالصواريغأوالمدفعيةمننوشكاكانتالمجانيقهذهأنعلىواستقرالظن

الأشوريينحيازةفىتكنلمآلاتحيازةشرفينالأنعزياعلىينكرونومن

شىءإلىيشيرافصهذاأنوالحقيقة.التاريخيةالنصقيمةبنكرونأنفسهم

طولعلىكأطنافوضعتإطاراتسوىتكنلم""الآلاتفهذهتمافا؟نحتلف

دونالسورقئسصكل،التصويبمنالرماةيتمكنبحيثوالحصونالسورأستار

فىقستعملكانتالتىالخشبيةالسياجاتتماثلوكانتالعدولقذائفالتعرض

أسوارتعلوالأدواتهذهأنوالحقيقة.الوسطىالعصورفىالعسكريةالعمارة

نأيحدثولم.المدينةبفتحالحاصةالأشوريةالجداريةاللوحةفىبالفعللخيش

بيةالم!الحروبقبلعنهاللدفاعأوالبلداتعلىللهجومآلاتاليهوداستعمل

51-6،03:الأولبيين)الم!يقاتلونهمكانواالذ-شالإغريقمح!ةفىبعدهاوبدأوا

بعدها(.وما43و03:13ا:وا53

فىالبلدةكانتفإذا.ا-.03.3:التثنيةفىالحصارلحروبالدينيةالفواعدوربت

يجوزأبوابهافتحتفإنأولآ،عليهاالاستسلامشروروعرضينبىأجنبيةأرض
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رجالهاوقتلمحاصرتهافينبىأبتإنأماأكثزشىءولاللسخرةأهلهاإخضاع

غنيمة.ومنقولاتبشرمنفيهاشىءكلأخذويجوز

أهلهاقتلوجبأالموعودة"الأرضحدودداخلتقعكنعانيةالبلدةكانتوإذا

المثمرةالأشجارتركمجببلدةأيةحصاروفى.عليهمالاستسلامعرضدونجميغا

تكنولمالحصارأعمالفىواستغلالهااجتثاثهافيجوزالأخرىالأشجارأما،قائمة

ظهروعندما35(،3،18:الثافى)الملوكالأولىالعصورفىدائتاتتبعالأح!مهذه

كنعانيونهناكيعدفلمأح!مها؟لتطبيقمناسبةأيةتأتلميونثمياعهدفىالتثنية

أجنبيةبلداتبمحاصرةإسرائيلبنىلقياماحتمالهناكيعدولمإبادتهمتتمل!

الأشوريين.ضدبلداتهمعنالدفاعفىانهمكواإذ

واضحةصورةثارهمآوتقدم،بالتطويقالحصارسادةالماض!فىالأشوريونكان

ويقيمونبالمتالهدسالمحاصرةالمدينةيطوقونف!نوااطجوم.فىاتبعواالتىللطرق

حواجزأومتارلسعنعبارةالآلاتهذهو؟نت.الآلاتويعدونالمنحدرات

طويلةخشبيةعارضةعنعبارةوهوالمنجنيقوجنودالرماةتأوىنقالةدفاعية

الآلاتهذهيرمونالمدينةأهلو؟نالأسوارلدكبالمعدنمكسورأسذات

خطاطيففىبتثبيتهاالمجانيقحركةشليحاولونأووالأحجارالملتهبةبالشعلات

رماتهم؟منالنارمنبغطاءالآلاتخلفهجماتهميشنونالمشاةو؟ن.محكمة

المنجنيقمجدثأنوماالعبيد.يحملهنقالستارمجميهمبدورهمالرماةهؤلاءوكان

الأسواريتسلقونكانواذلكوبغيرمنها؟للدخولالمهاجمونيتدافعالأسوارفىثغرة

المختلفةالطرقهذهتبدولخيشفتحتصورالتىالجداريةاللوحةوفى.بسلالم

يهوذابلداتعلىاستولىالملكأنعلىسنحاريبحولياتوتنص،واضحةللهجوم
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والأنفاقالمشاةوبهجومار!الأرإلىتعلوومنحدراتترابيةبمتاربس"بالاستعانة

يرد"قصورفلفظالممابلة.العبريةالألفاظالتوراتيةالنصوصوتورد".والثغرات

يعنىكان"سوتلاه"لفظأنرأيناأنوسبقك!.الحصارعملياتعلىللدلالة

تعبرالآلاتل!الخشبيةالكتلأوبالأحجاريغظىكانالمتراسوهذا؟المتراس

وستار"دايق"،بالضطويقخندقأوالمتراسويعرف6(.6:إرمياء)انظرفوقه

بمحاكاةالربأمرحزقياليتلتىوعندما"كريم".والمجانيق،"صمتةالضخمالحصار

ومجأنيقومتراشاخندقاحولهايقيمثم.المدينةيمثلمججريمسكأورشليمحصار

قرعةمجرىوهونبوخذنضرنفسهالنبىيصورآخرنصوفى3(.4؟)حزقيال

"خندقوحفرمتراسوعملأسوارهاأمامالمجانيق"فصبأورشليمعلىللزحف

مسميانيطالعنا8-9(36:)حزقيالصوربحصارنبوءتهوفى37(.31:)حزقيال

"يبدو(ماعلىالمجانيقمننوع)و!"قبول""أشؤايىفيغل"ؤتخغل:غامضان

تخدملا:سيفسا"أىاللففطذاالدارجوالمعنى"خزبوت""بأنزاتجلثؤتهدئم

وأالمدببةالرؤوسذاتالمجانيقإماالسياقهذافىبهالمقصودأنوالأرجح،السياق

"إزميل"(.بمعنىيردحيث0335:حزقيال)انظرالقذائف

الماءإمداداته.

نأعليهمكانبل،منيعمجصنمجتمواأنالحصارعليهمضربلمنيكنىيكنلم

تحل.وكانتحلها.ينبىمشكلةالماءإمداداتو؟نت،بداخلهحياتهميمارسوا

وصمدتق.م،73373-افىالأشوريينأمامسنتينمنلأكثرالسامرةفصمدت

واجتاحتق.م.587عابمفىالسنةونضاسنةلمدةنبوخذنقرأمامأورشليم

طاالآراميينحصارإبانالسامرةوكذلك3(5؟:الثاق)الملوكأورشليمالمجاعة
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الماء.فىنقصحدوثعنالحالضينمنأىفىخبرلاولكن35(؟6:الثافى)الملوك

قصةفنى؟محققةكارثةفالنتيجةالمواقفهذهمثلفىالاحتياطاتتؤخذلمفإذا

بيتأهالىقوىوخارت،المدينةخارجالماءعيونأليفاناجيشاحتليهوديت

دبهريردلمحينفى03-33(7:)يهوديتيوئاوثلاثينأربعةبعدالعطمشمنفلوي

لمجاعة.

وسنقصرشتى.بسبلبحلهاوقاموابالفعلالمشكلةيواجهونالكنعانيونكان

أعادواأوإصائيلبنؤأنشأالتىالمائيةالمنشأتعلىالمقامهذافىحناقشتنا

داخلماءعيونبهاتكنولمتلالعلىمبنيةالبلداتكانتفلمااستغلالها.

نفقشق)أ(!ها:إلهااللجوتمممكنةحلولثلاثةسوىهناكيكنلمأسوارها

قناةحفرأوالبلدةخارجماءمصدرإلىالحصونتحتمنينفذالبلدةداخلمن

البلدةداخلعميقةآبارحفر)ب(داخلهاإلىالبدةخارجماءمصدرمنتجرى

المطرماءلجمعصهاريجإقامة)-(الجوفيةالمياهمستوىإلىتصل

الكنعاقالعصرمنذومجذوأورشليمفىعليهاأثريةشواهدهناكالماء.أنفاق)أ(

سبيللاحقبةفىويبلعامعيطاموفىالإسائيلى،العصرفىجبعونوفىفصاعذا،

ويصلالصخورفىمحفورربزنفقهناكأورشليمفنى.اليقينوجهسكلىلتحديدها

إشارةمنالمقصودكانوربما،الآثاريينيدعلىاكتشافهوأعيدجيحونعينإلى

المدينةودخلتسلقهيوأبأنالنصهذامعنىيصبحوبذلك5.8:افاقصموئيل

فىالاسموامتد،القنواتمنالنوعهذايعنىقدالنصفىالواردتميمتورولفظ؟عبره

شديدكنعاقرأسىممرهناكمجذووفى.مماثلةمنشآتليشملالدارجةاللغة

عصرفىعدةمراتتعديلهاوتممحلهالإتقانشديدةمنشأةإحلالتمالبدائية
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منحدررأسىممرإلىتؤدىسلمبدرجاتضخممستطيلبئرو!إصائيل،مملكة

الماءكانعاديةالماءاداتإهـركانتوعندماماء،حوضإلىيصلأفتينفقإلىومنه

عنهكشفالذىالرأسىالممروكانالأسوارداخلالأفتىالنفقنهايةحتىيتدفق

فىعداكاففقمحفوروهوالماء؟عننإلىمنحدرخطبحذىيسرجبعونفىمؤخزا

منشأتاأماحجريمة.بألواحمغطىعميقاخندقاكانحيثمنهالأوس!الجز

عيطاممنشأةوصلتموربمابعد؟استكشافهمايتمقلمويبلعامعيطام

6(.11:الثافىالأ!ام"خباررحبعاميدكلالبلمتباصتج!مات

نأفبعد.عمليةأكثرنظاماقباعكلالأرضتضاردسساعتأورشليموفى

جانجىأحدمجذىقناةمجفرإسرائيلبنوقامالقديمالكنعافىالرأسالممرفجر

وبالتالىالسورخارجتقعالقناةهذهأنإلا؟جيحونعننمنتجرىقدرونوادى

لدىكانالأشوريينهجومخطرمواجهةوفى.البلدةلاالحصارفىالعدوتخدم؟نت

داخلحوضإلىجيحونعننمنبالماءيأقىو؟ن؟أوفلتلتحتحفرنفقحزقيا

الصخرفىحفرنقشوعليهللماء،مصدزايمثللايزالكبزاإنجازآو؟نالأسوار

؟3:افاقالأياموأخبار0303:الثاقالملوكفىبزهوقصتهولروىالحدثلتخليد

48.17:وسيراخ03

داخلعميقةبحفرأبارالماءمستوىإلىللوصولم!نكلفىمحاولاتوجرت)ب(

وحفرهقدفا67عمقهبلغأقدامعشرةقطرهبئرهتاكشمشبيتفنى.البلدة

هناكالدويرتلقمةوعلىالاسائم!.العصرنهايةحتىمستعصلأوظلالكنعانيوق

حفرهوربماقدفا013عمئعلىالماءمستوىبلغالسوراتنتؤأحدمجميهبئر

جازروفىنبوخفغضريدفىالبلدةوقعتأنإلىمستعملأظلولكنهالكنعانيون
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ماء.منهصعينثثدئق"بمهفإلىئوبعينيجاردةصكقءعلرط!لزولتجطوا!ت.:سلعسييةأدلت

وونجنا-.-الميلادالثائيه!غبلالاثلفية%وائلإلىيخبل!و،ماعلىويرجعإلسوكلىإيفنإ؟و؟انجلإ

مؤخزاتجئزجبعولق؟إبمتممثفالإسمائيلير+وفى،"الحقبه!اطلبئفيلإيواد،يخسبه!لآ؟ل!ا،

*فغالأصإلىحغخك+جتنن!جمزنهفشقيا!كلىبخد!6؟لأ!ضعك!يوظلأه!ممهتلم!

فقشنةيئفتق!فئ-أالوخعاهنصنئاجم!يخلأط!!!ؤإ!ببا!ة3قئبباهـففه.يب!،

سمى*!با"؟بر-/ء1.طص!كلض!لر5؟الض!إلم!!اإألح!دبهيحرلهل!

11دو!لركيلى+عن!دوش،ول!صم!.طاكل!ا!كتضالعمهفةالماثبةالمخزونات

"نظائمء7ك!طر+اي!كعممال!فكفلأت!ق!؟ؤ!بخب!زلى!و!يخة+لج!بخلاع-صلإىفيإأ

!لئتفت!4ك!نالمئق!ر،إؤلمبمعكءإولءعثرجم!ندنا%لجمفونغتو!اكنظإرمجبمو!ولكبن

.!-2.+.-!مباشزةالمئمبع؟يكيتجهاإجمفرءممز-راسىتنمضعيفا!

صناعةفىالتقدنم!مممخالب!ات.داخك/عملها!بكقو؟نإلصمهاريج.)ص؟

وأ:المساكنعددتزايدمع!-مق-الصهاريجبخزيديلممدأ*ببنابهالمفمادةالطلإءابئ

اخعلاإتسراليلنجنئ3أنذعدذ!حلالمبافوةكل/التنسثةجفالررإدصفي!ت!مالبايةهالمبايئ

ئمس!اتجدن"أخ؟تطاثي!+"ألبذلمحنوفا-إ-قفتإع!الميلادلالاسعقل!.ابنزإ(لبقبزن،ثمايزب

ختدو!كفيزخكلخفرلخيشوفىله.تعرضتاحصارأىتحتأخرىمائيةإمدادات

لإ+الأ-خئاء"إنج!خقآلماةقنزفمغؤضأ.وليإزدكلامربعبما!كلجمممكلبيممايخقهش!-جميههعب

،لممم!ررع"،كاصظمت!تهمنزكالجاكنم،؟لإلحولبة3أراضرهـي!م!ةمنطمهأكقسمم!

بفذ"تأرثط3إلاسربنطه!أ!4المهلكةء!ز/أوإيخرحأ!امإلى!ر!بم-،لم.ييهكمللطيجزا

/كئك،لاي!شثنع!م!!،جإ؟2فيالعب!ةتننمأ.ث!نلم!ا7عل!حقضطهبهبا-ررت*ن!خفعنقؤ-فى

!!ع!كل:ت-فىنهضور)1!كص-ءإض71س1!،ور02!"،

--ا-اد!+.5ص!!!-ءو"-:ءا:!+-:؟+-.-،،/--تا+"ء+لىش-."1،

..هـ.--+-!!ى!-ص!-!؟/؟لاأ!؟-.*ءص!

،.4
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الحالثالفصل

العتاد

تقدمولا.إسرائيلبنىجنودعتادعنالمعلوماتمنندرماإلاهناكليس

الحربيةللمعداتالمستعملةالألفاظإبئبل؟لأسلحتهموصقاالتوراتيةافصوص

مقنتوقعوربما.الغالبفىمؤكدةغيرومعانيهاالدقةعنتكوقماأبعدنفسها

الأسلحةمنالقليلعلىإلائعثرلمولكنالمجالهذافىالعونيقدمأنالآثارعلم

فىتعينالنهرشوبننصرأثارعلىالمنقوشةالصورأنشكولاالحفاثرمسارعلى

أنواعدائتايستعملونكانواإسراثيلبنىأنمنللتأكدسبيللاولكنالصددهذا

أعداؤهم.استعملالتىنفسهاالأسلحة

الهـجوميةللملحة1011

5191:)أشعياءالحربرمزأضسالذى"حييرب"ادالأولاطجوىالسلاح!ن

الخنجرعلىيطلقواللفظإلخ(.6و715:33:وحزقيال01و15:34ا:4وإرمياء

"حييرب"كان.الطولإلابينهمايميزولاواحدش!فلكليهماالسواء؟علىوالسيف

لفظمعنىعنابظروبغضالأرجحعلىخنجزا31-33(16،ة3)القضاةإهود

بمعنىالعسكريةابصوصكانةفىاللفظئرجموربما.طولهتحددالتى"جويد"

بوصةعشرونطولهالنصلقصيرسيقا؟ننتذكرأنهأنعليناولكن"سيف"

أشعوبتستعملهكانتطويلآسيقاالمصريةالآثاروتصورالأشورى.كنظيرهتقريتا

ه.،



لمولكنإيجةبحرمنطقةوفىاليونانفىالضوعهذامننماذجواكتشفتالبحرا؟

ولفالنوعهذامنالفلسطينىجلياتسيفكانوربما.إسرائيلبنويستعمله

للسيفوكان9-.اا.31:الأول)انظرصوثيلمثيللهيكنولمثوبفىبعدفيما

وإرمياء3137:الأولالأياموأخبار1751:الأولصوثيل:"تاأزأو)"نادن"غمد

8(.03:الثافى)صموئيلالمنطقةفىمثبت8-.ا(31:وحزقياللأ47:

45(.17،6:الأول)صموئيل!كتفيهلابيننحاستاكيدونيحملجلياتكانكما

نإإرفياءوقالا-36(؟8في:)يشوععاىمعركةفىنفسهالسلاحيشوعوايبشعمل

تترجموالكلمة43(.:ت.ه633:أإرمياءسيستعملونهالمشمالمن.القادمينالغزاة

"كيدون"اديصفبقمراناكتشفالذىأالحزبنظام9أنإلا"رمح"،بمعنىعادة

االعضوذهبأصابم.أربعةعرضوعرضهالذراعونصفذراعطولهسيفبأنه

يناسبالمعنىأنإلاالروى،"جلاديوس"ادمنمستوصالمتأخرقسراننصأفىإلى

فىيثبتو؟ن،وأعرض"حييرب"ادءمنأطولسيففهوأيقما:التوراتيةافصوص

سيقا؟ن"كيدون"ادأنجحالألكنإ.الكتفين"بإنويتدلىمتقاطعحزام

وتشيرالحفاثرفىوالمكتشفالآثارعلىالمصورالنوعمنالنصلوحيدأحدب

!يبدواالضوراتيةافصوصوفىكهذا.سلاحإلى"الحرب"نظامتفاصيلبعض

8(.يشوعفى)إلا!!رائيلىأىيدىبينلهوجودلاصكادىغيرسلاخا"كيدون."

)!ه7الأحدبللسيفالفلسطينىألاسمأنإلىالمحدثينالباحثينأحدوذهب

31،16،18،03:الثافى)صموئيلهرف("أبناءعبارةفىباقتاظلربما(اليونانيةفى

فىمعناهأنجننفى،أحدبسيقاشعارها؟نفرقةإلىتشيرفالعبارةوبالتالى33(

(.معرفعلماس!)وكأنهرافا("أبناءالقديمةوالنسخالمشورىالنطق
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وهوباقفصيل.يردلمكسلاحوصفهأنإل!أيضايود)رمح(؟روقح"ولفظ

وكاقمحدف!رأسالقديمةالعصورفىعليهايثبتكانولكقهدببةعصاأصلآ

الأسلحةئقوائمفىدبهزوورد!-8(.35:العددأانطرالمتلاحمللقتالصلاخا

بل9309رحزقيال.؟،:ونحميا،1تو3536:ره7ر،لأ:1113:اباقالآيامأخبار

وردماحسبطولهوييلغ50.8القضاةبسفرالقدمالشديدةدبوؤترنيمةفىأيضا

منكثزاأطوليكوقأنيستحيلولكنثمانيةأوأذرعصبعة"الحرب"نظامفى

أشوروفىمصرفىالطولبهذاوكاق.التوراتيةالعصووفىطدىرجلطول

إلىجنتايردلفظوهو"صيجز؟يسىالمعدقالرأسبهيثبتكاناكىرالخويخا

نفسه.الرمحيعنىأنيربمحيث353:االزاعيرفى"خنيت"معجنب

ويبدوروتح".5لدمزدقاليسالقديمةافصوصفىطدةيردالذى"خنيت"راد

+3:ؤ811!:الألرلصموئيل)انظركالرمحرميهويمكنوأضاأقصررمحأنه

كاناقصويبودقةالرأسوزنولموازنةالعبرى(+افصلتصحيحداسلاحيث

)صموفيلالأرضفىينغرسدربذلكالأثقطرفهفىحديديةحلؤتثبيتيتم

وغزكل33(-3:افافى)افظرصوئيلىسلاخاكعبهاصتعماللريمكن3(36:الأرل

99!:الأولصموئيل)انظوالشضىشاولسلاحهذاوكانالحفائرفىلهنماذج

بهمسلحننالهيكلحراسوكان6(ء1:افاقوصموئيلبعد!اوما7تو636و33:

هذهكلتعتمدا0!1:ابافىالملوكنقؤأنشك)ولا9ت33اباقالأيامأخبارفى

دبهرهيردلمالحروبرواياترفىالأصلحق!قوائمضمنبهرلهيردلمولكن(الاشارة

منكانأخرىناحيةومن؟3(.3:الثافى)صموئيلوأحدةمرةإلاإصرائع!يدفى

أصموئيلمجملهجلياتوكانه!3(،33:الثافى)صموئيلالمصرىالجندىأسلحة

،.2



أكنولالعملاقهذارمحقناةو؟نت91(.31:افافىوصموئيل77!:الأول

ىأالرمححجمإلىكإشارةقريبعهدحتىتؤخذالعبارةهذ.وظلتالنساجن،.

للنولإداعمةاالخشبيةالعصافهوتفسيرأفضل:مؤخزاظهرثم.النولكعارضة

يلتفجلدمنشريطذاخليات"خنيت"كانكماالعقد.أوافنايامنبسلسلة

الرىفىالطريقةهذه.مداهويزيدرميهيسقلكانما،بطرفهوحلقةالجذعحول

الأدقالشرقشعوبسائرأنإلاوالونان!رفىالقدمشديدةعصورفىعرفت

بتشبيههالغريبالسلاحهذاإصائيلبنىوصفكانهنامنشيئاةعنهتمرفلم

كانأ"خنيتا"ا!بأنالقائلالرأىيؤكدالتفسيروهذا.عندهممعروفةبأداة

كقذيفة.يستعمل

18:الثافىصموثيلفىيصلحالرمحأوبالسهموترجمته،قذيفةأيضعا"شقح"واد

سانرفىيدللاأنهإلا8(3:يوثيلانظراليونافى،النصضؤفى)ضححت14

الأيام)أخباريدهفىالجندىمجملهالذىللسلاحالعامالمعقعلىإلاالنصوص

لأ(.117،،:ونحميا5و3301:33:الثاق

مرولكنهللحربأوللصيدسواءبدائيةالأسلحةأكثرأحد)قيمثت(والقوس

ن؟بدايةوالآثاربالنصوصبالاستعانةتتبعهايمكنتطوربرحلةالأدفىالشرقفى

الجزءوذعممشدو"بوترطرفاهايشدمقوسةمرنةخشبقطعةعنعبارةالقوس

الحشب-منبارغامزتحاو؟نالقوساخغالنهايةوفى؟بأربطةبعدفيماالحشبى

قبلالحانيةالألفيةأواسطفىاستعمالهوانتشرمدى.أبعدسلاخاوكان،والقرون

بقعندأمامصرفىافتشازاالأكثرالسلاحوأصبح،الهكسوسعندالميلاد

-سناثانوهوسلاح.الحربقضيقنطاقكلإلاابدايةفىيستعصلفلمإسرائيل
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)الملوكوالملوكالقوادسلاحوظل33(ا:الثافىوصموئيل0303:الأول)صموئيل

ولاشاولجيشفلاذلكومع6(.4:وه1835:والمزامير15و934:13:الثافى

أنولوصموئيلسفرىفىالأقلعلىلهدبهرولا؟القوساستعملواداودبيتحراس

المختارينداودجنودضنبنيامينرماةبعضإلىتشير3ا:3الأولالأيامأخبار

نتذكرأنينبىالرؤيةتوازنمنقدرعلىوللحفاظتجاهلها.ينبىلامعلومةو!

.مق.0013-.09إلىوترجعأصحابهاأسماءعليهانقشتالتىالسهامرؤوسأن

فىالمحترفننالرماةمنطبقةوجودعلىيدلما،فلسطينوفىفينيقيافىاكتشفت

بقرننن.ذلكقبلأوجاريتفىكانتالتىالعصركتلكذلك

لأنالحربيةالعجلةدخلتعندماإسرائيلبنىعندالقوساستعمالعموربما

بعيدةأسلحةاستعمالوتطلبتا!تلاحمالقتالأبطلتالحربيةالعجلةتكتي!ت

33-33:الأولوالملوك6ا:الحافىبصوئيلمقارنة313:الأول)صوثيلالمدى

ومحاكاةالضغيرلهذانتيجةبالأقواسالمشاةزؤدأنولابد،3(.9:الثاقوالملوك34

استيلاءتصورالتىاللوحةفنىشك.ولاالأشوريينمشاةأرسىالذىللنمط

قواتضنالرماةدبهريردولا.بالرماةمزودةالحصوننرىلخيشعلىسنحاريب

36:الافىالأيام)أخبارعزياعصرمنذإلاالأيامأخبارإحصاءاتفىيهوذاجيش

طويلةبمدةذلكقبلمعروفننكانوابنيامينرماةلكن01(،4،7:نحمياوانظر،1

سلسلةوفى17(.و7:17ا:4الافىالأياموأخبار3ا:و8043:الأولالأيام)أخبار

للحرببلالعتاد،أنواعل!فةيرمزانوالقوسالسيفنجدافصوصمن؟ملة

03(.و7:3ا:وهوشع633:الثافىوالملوك3413:ويشوع4833:)التكويننفسها

الثافى)صموئيلانقؤليى"("تمثميذتئوتفوداتتغفتم"ليوناثانداودمرثاةواستعملت

،.9



33:القضاةفىنفسهاللفظ)انظرالعامةالعسكريةتدريباتهمفىأى18(ا:

35(.33:الثاقوصموئيل

يكنلم0334:باوأيؤ35:1835-المزامير33:الثاقصموئيلنصمنالرغموعلى

ووتر.الأقواسلبعضالمعدنيةالأغلفةإلىيشيرتعبيزاكانبلنحاسى(،"قوسهناك

تردنفسهاوالمسميات13(،3:ا)المزاميرميترأو3(1:اييثر)المزاميريسىالقوس

الغرضينلكلواحدةمادةاستعماليثبتلاهذاأنإلا،الخيمةحبالبمعنىأيقما

وأكتانيةحبالآيستعملونإسرائيلجيرانوكانلبجذر"شذ(.الأولىالمعنىلأن

أوتا"رأومنالقططأمعاءمنئصنعكانكما؟القوسوترصنعفىمجدولآشعزا

وكان،وشيكوالقتالإلايشدالقوسيكنولم.الأغلبوهوالحيواناتأعصاب

نرىكمابالقدمضغطهاثمالأرضعلىالمقوسةعصاهمنالأدقالجزءبتركيزيشد

قي!ثمت،)دزك(القوس"وطءالعبريةفىالعمليةهذهوتسى.ا!ريةاللوحاتفى

(.إلخ3:اوا713:والمزامير14:هؤ46:9وإرمياء315:وا5:38أشعياء

الانماذجعلىئعثرلمولكنالبوصأوالحشبمنتصنع)حيص(السهامكانت

رؤوسمنيحص!لامااكتشفذلكومع.الرومقبلماعصورفىفلسطينفى

عنفيمااستعيضولكن،النحاسمنالبدايةفىتصنعالسنونوكانت.السهام

!شبعضهافاتخذأش!لها؟فىمتباينةو؟نتحديد.منبأخرىالنحاسيةالسنون

الرأسعلىنجدهنتؤإلىيصلىبحبلالجذعكلتثبتو؟نتالرماحرءوس

عنهئستغنولمالمملكة!رأوائلفىالسائدالوحيدالنوعهذاوكان.الحديدية

21لطرفعلىمثبتةماسةش!علىبرءوسأقصرسهامهناككانتثانتابعدها.

.الجرحمنالسهمانتزاعلمنعشوكةبعضهاجوانبعلىوكانت؟تجويفأوبخابور
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مجيثومصممةالش!مستطيلةثقيلةسهاماستعمالبدأ!رالمملكةأواخروفى

وهوالأنصالثلاثيةسهامرءوسهناككانتنفسهاالفترةوفىالأتراس،تخترق

ظهورنفسهاالفترةوشهدتالهيلينى.العصرفىاستعمالهوسادالشمالفىنشأنوع

أحدهاعلىوعثر14(7:)المزاميرالحارقةالسهامعرفتكما.شائكةمسطحةسهام

وكان.بالزيتمبللةبخيوطمعبأةالأنصالفىصغيرةثقوبوجدتحيثشكيمفى

)غشياه:جعبةفىأو3(93:)حزقيالباليمنىوالسهاماليسرىباليدلمجملالقوس

3؟(.93:وأيوب1375:والمزامير516:وإرمياء3و336:94:أشعياء

فىعريضجلدىشريطعنعبارةوكان)قيقع(المقلاعالسهامأنواعوآخر

يستعملهبسيظابدائتاسلاخاوكان93(.35:الأولصموئيل،المقلاع)"كفة"وسطه

353:الثاق)الملوكأيضاللحربسلاخاكانولكنه04(17:الأول)صموئيلالرعاة

المقلاعرمايةفىبرعوارماةبنيامينبنىلدىف!ن14(.36:الثاقوأخبارالأيام

وانظر0316:)القضاةبيسبراهمأوبيمناهمسواءشعرةعرضتصويبهميخطئولا

بعنايةينتتىحم!المقاليعفىالمستعملةوالحجارة3(.13:الأولأخبارالأيام

36:الحاقالأيام)أخبارالغرضلهذاصقلتحجارةأو04(17:الأول)صموئيل

الحفائرفىبعضهاوعثرعلى؟كبيرةزيتونةش!علىلتستديرئصقلوكانت14(.

أيضا.رصاصمنكراتالمقاليعرماةاستعملالهيلينيةالحقبةوفى

الدفاعيةالأس!لحة30

شيئاه"،و"تجين"اسمانوله،الترسأوالمجنانتشازاالدفاعيةالأسلحةأكثر؟ن

إلىيشيرانأنهمافلابدافصوص،منعديدفىمغاالاسمينهذينلورودونظزا

الأيامأخبارا-7!-016:الأولالملوكفىتجين"8وادالأتراس.مننحتلفنننوعنن

،11



17،714:الأولصموئيليؤكدهمائميمتاه"،ادمنأصغركثيزا15-916:الثاق

نفسهاللفظيرد)حيث368:وحزقيالالعبيد(أحديحمله؟نجلياتئ!يمتاه")

الأتراسمنالنوعهذاارتباطسببيفسرهذاأنشكولاالحصار(.مترسةبمعنى

1131:الثافىالأياموأخبارس13،953:الأولالأيامأخبارفىكما)روقح(بالرمح

فيذكر"تجين"ادأما.الضخمالأشورىالترسيشبهكانأنهويبدوه.3:وه7و14:

وأخبارالأيام518:الأولوأخبارالأيام3393:)الضثنيةوالأقواسالسيوفمع

أهمية147:الثاقالأيامأخبارولنص4(.76:والمزامير17و7:17ا:4الثافى

مسلحينبنيامينبنوكانحينفى،والرمح"تميمتاه"اديهوذاأهللدىف!ن،خاصة

والمشاةالخفيفةالمشاةبين؟لفارقهذا؟نعصرناوبلغة.والقوس"تجين"باد

لخيشلوحةفىالأسوارعلىالمثبتكالمجنمستديزا"تجين"ادوكان.المدرعة

مسلحينوفرسانهمالأشوريينمشاةوكان4(.4:الأنشادنشيدأيضا)انظرالجدارية

وت!قابلالمجنقلبتدعمصرةإلىإشارةوردت36ا:5أيوبوفى.نفسهبالعتاد

الآخرالجانبعلىالمقبض

مطليةومجنات73(41:الأول)الملوكللمواكبنحاسيةمجناتهناكوكان

نأإلا7(8:الثاقصموئيلوانظر16-0117:الأول)الملوكنفيسةبمعادن

*31-33ا:افافى)صموئيلبالدهنوتكسىالجلدمنتصنع؟نتالقتاليةالمجنات

كانتالقتالأوقاتغيروفى4(.3:)ناحومالحمرةإلىيميلولونها(ه31:وأشعياء

6(.33:)أشعياءتغطى

إلىجنتا*هماويرد،معناهفى"تجنن"لفظمنويقتربنادرلفظو)شيإ"

339:الثاقالأيامأخبار11(هـوفى37:حزقيالوانظر،)،:الأنشادنشيدفىجنب
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هذاوبشير.\.11:الثاقالملوكفىالوارد"شيإ"للفظكتفسير"تجين"لفظيرد

يشبهبدورهوهو7،ة18الأولالأيامأخبار7=8:الثاقصموئيلإلىالأخيرالنص

ىأح!4+هم3ع"تبرس"بيترجمفقدثممن"تج!ين".لفظيردحيثا017:الأولالملوك

منقدزايتضمنالذىالوحيدالنص5111:إرمياءويعدصغيرمستديردرع

الصحيحةالترجمةأنإلا"جعبة"،بترجمتهإلىبالبعضأدىإنهبل،الصعوبة

13(.9:بهريافىنفسهالفعل)انظرالأتراس""أعدواللعبارة

الأجنبىالأصلعنيكشفالنطقفىالتقلبوهذا6،"قوتغتسمىالخوذةوكانت

)صموئيلنحاسيةخوذةيعتمرجلياتف!ن.إليهترمز؟نتوماللكلمةغيرالساى

)صموئيلخوذةداودألبسشاولكانإذاماالمؤكدغيرمنولكن(ه17:الأول

464:إرمياءفىالأجنبيةالقوال!عتادمنكجزءاللفظوورد38"(.17:الأول

بهأمدالذىالعتادمنجزءاكانتإنهاويقال5و301:38:ولا3334:وحزقيال

نأإلاالمعلومةهذهفىيشككمنوهناك14(.36:الثاقالأيام)أخبارقواتهعزيا

الجداريةاللوحةفىرؤوسهمعلىنحاسية.بخوذاتيصورونلخيشعنالمدافعين

منأمالجلدمنتصنعالخوذاتهذهكانتهلالوحيدوالتساؤل.الشهيرةالأشورية

خوذةكانتأنهاشكلاولكنلخيشحفائرفىنحاسيةخوذةد!دشةعلىوعثر.معدن

خوذاتيعتمرونالمغيرشبعضنرىنفسهاالجداريةاللوحةوفىأشورى،حندى

ل!لشة.ذات

الموكدومنكالحوذة.أجنبىأصلمن"شريون"(أو)"ييريون"الصدردرعو؟ن

قبلالثانيةالألفيةمنالأولانصففىالحورشطريقعنغرفهالأدفى1المثرق

بعد،فيماحديدمنثم،فى"البدايةنحاسمنصغيرةصفائحمنيصنعوكانالميلاد.
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الجيادأننوزووثائقفىووردالجلد.أوالقماشفىتثبتكانتحرا!اوهى

"قزكتاثعبارةيفسرقدما،الدروعبهذهيزودونوالبمثركانواالحربيةوالعجلات

:3ناحوموانظر3و4؟91ا:والقضاة1716:يشوعفىوردتالتىالكنعانيةخديد"

التعرفويمكنالأشوريونبعدهمومنالمصريوناتخذهاهذهالصدرودروع4.

ولكن،الحربيةالعجلاتفرسانإلايرتديهايكنلمالبدايةوفى؟آثارهمفىعليها

يرتدونهاوهملخيشعلىالمغيرينبعضويصوربها.أيضاالمشاةتزويدتمالضهايةفى

جلدية.شرائطأومنمعدنيةصفائحمنتصنعكانتإذاماتحديديستحيلولكن

"بزعآيرتدىجليات؟نالأولىالعهودفنىإسراثيل.فىنفسهالتطوروحدث

عتادهوكانأجنبئاكانولكنه(ه17:الأولصموئيلقشقشيم":)"لثريونخزشمتآ"

الشريطذىرمحهوإلىنوعهفىالفريدسيفهإلىأشرناأنوسبقحال،أيةعلىغريتا

أيضا.ساقيهعلىنحاسيةدروغايرتدىكانأنهعلى6الفقرةوتنصالجلدى،

ولوالعصرذلكفىالمثرقفىالسيقاندروعوجودعلىتدلشواهدهناكوليست

عنيقللابشاولالخاصالصدردرعفىشكوهناكإمجة.فىمعروفةكانتأنها

يرتدىأنالغريبمنليسولكن38(17:الأول)صموئيلخوذتهفىالشك

؟نتعزياعهدوفى34(.33:الأول)الملوكالحربيةعجلتهفىصدردرعأخاب

الأيام)أخباربالقتالأمرالايصدرحينالصدرودروعبالخوذاتتزودالقوات

01(.4:)نحميانحمياعهدفىأورشليمعنالمدافعونبهاوزود،1(36:الثاق

فلسطنن.حفائرفىكهذهصدردررعمنحديديةأونحاسيةحرا!اواكتشفت

أيضالديهمكانولكنوالرومالإغريقعندمعروفاالدرحمنالنوعهذاوكان

،ا،
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و!35(6:الأول)الم!بيينالشهيرأنطيوكسجنوديرتديهاو؟نمزرودةدروع

جليات.لدرعالسبعينيةالترجمةفىوردتالتىالتسمية

415



الرابمالفصل

الحرب

العموائيللبغىمختصرعلل!ك!طتاريخا.

اقوراقئالتراثوفىغزؤحروبإسرائيلبنوفيهاشاركالقالحروبأولى؟نت

وهزيمة.الربمنوبعونالسلاحبقوة،الموعودة)ايأرفيعليستولىالشعبنرى

علالحملةوأدت!3-35(!3:)العددباشانملكوعوجحصمبونملكسيحون

من!ئى.سبطرنصفوجادلرأوبينأرضتخصيصإلى1-13(31:)العددمديان

ثلاثقعسكريةكعحليةنالأرنهرغربفلسطنناحتلاليشوعسفروصا

رثشوعالأرضقلبنحوطريقهوثشقالأردننهرالشعبيعبرأولآ،:كبرىمراحل

وئحتلالحنوبمنالكنعانيينملوكمنخسةبننبتحالفئطاحثانئا،ا-9(،

وتقحموومفىالشصالبملوكالهزيمةتحلوأخيزا01(!ردشحكلهفلسطننجنوب

الصبسيطشديدةروايةهذهأنالمؤكدومنا(.اردشحإسراثيلبنىأيدىفىمدنهم

لماقوفيق.وأقتركيزاأقلكانتالأسباروبهاقامالتىالعصلياتوأنحدثلما

بنىكما-أنا(.والقضاة13-1517:يشوع)انظرنفسهبالقدرجميغايحالفهم

كانواولكنهمسبيلآذلكإلىوجدوا!طماسلحيةبطريقةيتسللون؟نواإسرائيل

.السلاحبقؤعلميايتغلبونوكانوامقاومةبواجهون

بقكلف!ن4دفاعيةحروتاشاولعهدوفىالقضاةعصرقالحروبكانت

وغ!بمالكنعانمضجانبمنالمضادةللهجصاتيصمدواأنابدايةفىإسرائيل

6؟ه
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نأبعدفيماعلميموكان؟أراضيهمعلىإسراثيلبنواستولىالتىالشعوبمن

،أخرىناحيةومن+الساحلمنشكاراتيشنونكانواالذ!الفلسطينينيقاتلوا

لديناوليستبعد+فيماتوسع-أصبحثمغزوإطدةعهدداودعهدكان

أهافوالأفهمالأموركاكلالحربفأضلندالرد.حروبأصبابعنكاملةععلوهات

الأموريننلنجدةهبوالأنهمالآرأعيننركل1-ه(01:افافى)صوئيلسفراء.

موآبهنكلكلحردهسببنعلمولا3-6(.8:درانطر6-0191:افاق)صوئيل

الأمورينوقاحةرتلل13(.8:الافى)صموئيلوأدرم3(8:افافى)صحوئيل

بنىقؤقناىمنالمجاورةالموللدىالقلقتصاعدعلىلنجدتهمالآرامينولهفة

بنىزعيملقدراتالدولتقديرهنهسؤعقنفسهالوقتفىتنمولكنهاإصائيل،

لمغزوصياسةتبنىإلىفياودإصائيلبنىانتصاراتأدتوربماالجديد،إساثيل

قبل.محنفكرهفىتكن

سار!ارفاتهفعقب.أراضمنعليهاستولىعماالدفاعخلفاؤمجسنولم

منجزءانفصلعندماصاكئاسليصانمجركولماستقلاطم،دإعلانالأموريون

لمصليمانأنوا!يقةا-35"114:الأول)الملوكإمبؤطوريتهعنوآرامأدوم

الحملةتؤدولمالعصيانهموآبملكأعلنآخابوفاةرلدىحرب-أيةيخض

إلىالأدوىوتابعه-صوذاملكمنبصساندةإسرائيلملكجردهاالتىالتأديبية

أدومثارتوجيزةبفترةذللثريعد4-33(.3:الحاق)الملوكلطاعتهموآبإعادة

03-33(+8:الاق)الملوك-!رامبهاقامرهيبةحملةبعديهوذاهيمنةكل

بنالنزا!ابد!إلىوعلوذاإسرائيليننالزائفةالحدودأدتالانفصالوبعد

يوآشعهدوفىا-؟3(156:الأول)الملوكوآسابعشاعهدفىالتوأيننالمملكتنن
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سوريا)حربآحازوفقحعهدفىمرةولآخر8-14(14:الثافى)الملوكوأمصيا

كلعلىكانذلكوفوق5-8(.38:الثافىالأياموأخبار165:الثافىالملوكوإفرايم:

حرتارحبعامفتفادى.الخارجيةالضغوطأمامأرضهاعنتدافعأنالمملكتينمن

35-36(،14:الأول)الملوكوالقصرالهي!خزائنبتسليمه!رفرعونشيشقمع

الصامت"الحليفإلىأقربيوشياعهدوحتىلاحقةعصورفىصركانتولكن

الحاق)الملوكيورامعهدفىحروبنشبتالفلسطينيةالجبهةوعلىالعدوإلىمنها

وفى6.(36:الثافىالأيمام)أخبارعزياعهدوفى16(31:الثاقوأخبارالأيام833:

إلا8(18:افاق)الملوكحزقياعهدوفى18(38:الحاقالأيام)أخبارآحازعهد

االزيمةبهاوحلتأحيائاالغلبةلها؟نتيهوذاأنسوىذلكعننعرفلاأننا

الحاق)الملوكإيلةعلىالسيماهـةحولأدومعلىحرتايهوذاوخاضت.أخرىأحياتا

والجزيرةالأحمرالبحرإلىالتجارةطريقعلىالإبقاءبغرض6(و14،733:16:

مفتوخا.العربية

.الغربجنوبفىالفلسطينيينمعأيفمامشقركةحدودإسرائيللمملكةوكانت

منللحصارجازرعلىخطزايش!فلسطينتاحصتا-وكانتجبثونفتعرضت

بعدفيماأشعياءويصور15(.ا:و376ا:5الأول)الملوكغمرىثمنادابقبل

دمشقراميوآوظلأ(.ا9:)أشعياءوالآراميينالفلسطينيينبينمطوقةإسرائيل

القرنطوالمعهمحربفىإسرائيلبنووظل.جانبهيخمثىعدؤايمثلونلأجيال

إلاأحيائاالحربهذهفىالعليااليدإسرائيللبنىو؟ن6تقريتاالميلادقبلالتاسع

منتبتىمااستعادةالحربهذهجوائزكبرىو؟نتغالحا.للآراميينافصر؟نأن

راموتاقبالةزحاهادارتالتىالمعارك)انظرعبرالأردنداوداحتلهاآراميةأراض
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ومناطقبعدها(ومااو838:9:الثافىوالملوك33،393:الأولالملوكفىجلعاد

السامرةالآراميونوحاصر،3(.03:وانظر1503:الأول)الملوكالجنيلشمال

نإبلبعدها(.وما634:الثاقوالملوكبعدهاوماا03:الأول)الملوكمرتن

ذلكفىينجحوكادإسرائيلعلىا"ملةسيطرتهفرضحاولالدمشتىحزائيل

يوآيقعهدفىالأموروهدأت7(.3،و18:13و33:13-0133:افاق)الملوك

نألمجردذلكأنإلا35(،ا:4الثاق)الملوكالثاقويربعام35(13:الثافى)الملوك

الأشوون.أمامتهاوتدمشققوة

شلمانقرظهروعندما.الأقوىالعدويمثلونلايزالونالأشوريونكانذلكومع

فىأخابشاركم.ق.853سنةوفى،لوقفهيسىتحالفظهرسوريابوسطالثاق

فىوالغريب.المشاةمنألقاعشروثمانيةحربيةعجلةألفاومعهقرقرمركة

لهايردلمإسرائيللجيشالوحيدةالعيدةالحملةكانتالتىالحملةهذهأنالأمر

لاماوبعد.المسماريةالوثائقطريقعنإلانعرفهاولمالمقدسالكتابفىدبهر

جزية.دفععلىمقاومةأيةدونياهووافقق.م841وفىسنةمحمثرةاثنتىعنيزيد

بيلضرتيجلاثعهدفىالثافىالكبيرالأشورىالهجوموإبانالتالىالقرنوفى

91-.3(ا:5الثافى)الملوكق.م738سنةفىوتبعيتهخضوعهمناحيمأعلنالثالث

ق.م734-733السنواتفىإسرائيلأرضمنالأكبرالجزءاحتلأشورملكأنإلا

حننق.م34!سنةفىالنهايةوجاءت93(.15:الثافى)الملوكتذكرمقاومةدون

صحدتمليكهاأسرمنالرغموعلى،السامرةعلىحصازاالخامسشلمانقرضرب

ق.م.731سنةمطلعحتىالمدينة
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يهوذاملكآحازلإقناعوإسرائيلآراممل!سىبيلضرتيجلاثهجوموإبان

أورشليمعلىحصازاضرباآحازرفضوعندماأشوزضدتحالفهماإلىبالانضمام

تبعيةفىيهوذافدخلت2حازبأشوؤواستنجدوإفرايم(.سوريا9بحربعرففيما

يتخلصأنحزقياوحاوللا-8(.وأشعياء5-169:الثافى)الملوكقتالدونأشور

معفتحالفأشورعلىعامعصيانحركةقيامفرصعةبانتهازالتبعيةهذهمن

ق.م107سنةفنىرهيتا،سنحاريبردوكان.وبابلصرومعالساحلدويلات

الأشورية(الوثاثقتسجلها)التىالمقارمةمنالرغمعلىيهوذافىبلدةكلعلىاستولى

)الملوكأورشليمإلاتنبئولملسنحاريب.ولائهعلظلالذىفلسطيالملكوسلمها

من!ئىوابنهحزقياعوضكيفندرىولا3(.36-لاوأشعياء1337-18:91:الحاق

اضمحلتوعندمالأشورتابعةدويلةظلتيهوذاأننعرفولكنناالخسائرهذه

أرضمنجزءومعهايهوذاأرضوحررالتبعيةنيرمنيوشياتخلصأشورقوة

فىأخذةأشورأنذاكسيادةوكانت15-.3(.33:افافى)انظرالملوكالسابقةإسرائيل

الكتابيوردلاغيرهادونالدينيةبسياستهانشغالهغمرةوفىم!ن.كلفىالتقلص

هبعندماأخرىناحيةومن.السياقهذافىعسكرىعمللأىدبهزاالمقدس

الخناقوالميديونالبابليونضيقأنبعدأشورملوكآخرلخدةصرفرعوننخو

لأشوريريديكنلمإذق.م؟096سنةمعبرمجذوفىعندإيقافهبوشياحاولعليه

قصيرةمعركةوكانت.المصريينقبضةفىتقعأنلفلسطينأوقائمةطاتقومأن

أكزو!03-3535:الثاقالأيام)أخباربحياتهأودتإصابةيوشيافيهاأصيب

عليهاونصبفلسطينبضمنخووقام93-.3(.33:الثافىالملوكمنتفصيلآ

هزيمةفبعدطويلآ.تدملمفلسطينعلى!رسيادةأنإلاله.تابغامل!يهوياقيم

،03
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أيدىفىوالشام؟ملةفلسطينسقطتق.م065سنةفىلثرشيصشفىالمصريين

،من،الخلاصيهوياقيم*وحاولطمةالتابعةالدويلاقي!ضمنيهوذاودخلت!الباجمليين

:الأحداثوتسارعتنبوخذنضزمنالانتقاميةالعملياتمنبسلسلةالتبعيةهذه

حصاروثاق،وثورتهمل!صدقياوتنصيبق.م795سنةفىلأورشليمحصارأول

587سنةفىلأورشليمالنهاقالتدميرثم(،المصريينلتخلنتيجة.لفترة)قوطع

تضاولاإرمياء(.فىمتفرقةوإشارات31،ا-34:35:الثافىالملوك)انظرق.م

فىايبمتمرتالعملياتأننعلمأنناإلا،أورشليمفىحدثماإلاال!وراتيةالروايات

الصمودمنوعزيقةلخيشتمكنتو7ا34:لإرمياءوردمافحسب.أخرىأماكن

حاقالذىالدمارعلىأدلة(الخيشالدويرتلحفائروقدمت.أورشليمحصارإبان

نفسه.الوقتفىدفاعاتهابناءإعادةوعلىمرتينالكلداقللغزونتيجةبالبلدة

الثافىالحصارسبقالذىالنشاطعنفكرةبهاعليهاعثرالتىالشقفوتعطى

لمصربعثةوإيفادااللداتبينالإشاراتوتبادلأورشليممعوثيقةروابطكإقامة

حقبةأننجدك!المملكةعصرفىلإسرائيلالعسكرىالتاريغإلىنظرناوإذا

دفاعية!هاحروبها؟نتداودوبعدداود.عهدفىوتنت!تبدأالغزوحروب

تجارىطريقعلىللإبقاءأوتابمكيانإخضاعلإعادةالحملاتبعضباستثناء

لمقاومةمحاولات!ها؟نتافهايةوفىحدودها؟منحدعنللدفاعأومفتوخا

يكونالممجذوفىويوشياقرقرفىآخابحتى.الكبرىللقوىالتوسعيةالسياسات

بلديهما.وحدةتأمينسوىيريدان

وبدأ.عليهمثارواالأمرنهايةقولكنهمعدةلقرونأجانبلسادةالهودخضع

الثقافةبفرضإمبراطوريتهلضوحيديسى؟نأنطيوكبالذىعهدفىالعصيان

3،لأ



حسبيالعيشلليهودالسماحرفضسابقيهكلعكسوعلىم!ن؟كلفىاليونانية

وسنتطرقديغيةحرئابيينالم!عهدفى(الاستقلال"حربكانتثممن.شريعتهم

الذهالخاصةالعسكريةالسماتإلاالمقامهذافىيهمناولابعد.فيماالموضوعطذا

الجماعاتبعضدأبتحيثالعصاباتحربسمةالحربهذهاتخذتأولآ.الحرب

نأإلاإالهم،ترسلكانتالتىوالتعزيزاتألسلوقيةالحامياتإنهاكعلىالصغيرة

التقليديةبالأسالبالجيشونظمكلهإسرائيلشعبعبأماسرعانبىالم!يهوذا

بعملياتتقوممتنقلةقواتحربف!نت55-56(.3:الأول)الم!بيينالقديمة

نهروراءماإلىالمتوسطساحلومنالجليلإلىحبرونجنوبمنأحياتاامتذت

تعقمالتىالجديدةالتقنياتبفضلالصامدةالمعاقلعددقلماوسعان.الأردن

نأإلا57-.6(6:الأولبيين)الم!الدينيةالحريةواستعيدتأعداثهم.مناليهود

عهدوفى.القتالفواصلاستقلالهالشعبنالإذاإلاتؤئنلنأنهايعرفكانيهوذا

إسرائيل(عنالأممنيرواخلعالقوىاستقلاالمأخيزااليهودنالسمعانأخيه

1،(.13:الأولبينن)الم!

الحروبإدارة30

ومهشنا.السلاحالشعببححلتداركانتداودعهدقبلالحربأندبهرناأنسبق

اتبعالتىوالتكتي!تالإسزاتيجية(الوثائقلناتسمحما)بقدرنرىأنالآن

المملكة.عصرفىالنظاىالجيش

ملكأمصياوجهالذىاقحدىإيىمثالوأقربللحربإعلانهناكيكنلم

هذهأنإلا8(،1:الافى)الملوكئواتجقة(تتزاة)قفئم:إسرائيلملكليهواشيهوذا

فما!رنا؟فىألفناعماتختلفالعصورتلكطداتو؟نت.استثنائيةحالةكانت
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العدوأرضفىمعسكرهيختبرأنبعدإلاآنذاكشروطهيفرضأنلقاثد؟ن

وماا11!)صموئيلملأولالحربيشعلالشروطرفض،!وكانقوتهودستعرض

تكونالحربلكن.ا-13(؟03:التثنيةوانظربعدهاوماا03:الأولوالملوكبعدها

بالفعل.ناشبة

"جمغ"الملكإنبقولتكتنىبلالتعبئةعنتفاصيلأيةالحربرواياتتقدمولا

)الملوك!أحصاهم(أو34(6:الثاقوالملوكا03:الأول)الملوكالشعبأوالجيش

أما،المحترفالجيشعلىيسيزاأمزاهذاوكان6(.4:الشاقوالملوك0337:الأول

مجملكلهالشعبكانالتىالحقبةوفى.كذلكيكن.فلمالإلزاميينالمجندينعلى

بعضتقولتلتالتىالحقبةوفىبالنفيريطوفونرسلآيرسلونكانوافيهاالسلاح

تعبئةوصفيرد5137:إرمياءوفى.إشارةوئرسليطلقالنفيركانإنافصوص

ص!:كمابابدضدالأمم

الأزفيفيالزاتةإزقغوا9

الشغوبفيبائئوقياضيرئوا

...الأقتمغقيقافذشوا

قائدآ!غتبقاأيبئوا

يتحدثفحينوبالضالىدفاعية؟نتإسرائيلبنىحروبفأغلبذلكومع

وينذرونغزوبوقوعيتنبأونفإنهمالإشارةإرسالأوالوقضربعنالأنبياء

لحملنداءأوللفظالحرفىبالمعنىتحذيريةإشارةف!،داهمخطرمنقومهم

يوئيلوانظر36:وعاموس58:وهوشع1و5:6-46:)إرمياءاالروبأوالسلاح

للفظترجمة5137:إرمياءمنبهااستشهدناالتىالفقرةفىقائد"إقامة9وا(.؟:
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النصهذافىوتشير"كاتبأ.ويعنىالأكدى"طولمثزؤللفظعبرنةو!"طيبمتر

اكأيحت"سويزعادةالعبريةفىيدسوالذىالتجنيدعنالمسؤولالموظفإلى

وهو"شوطزأو91(35:الثافى)الملوكالأزعى(يثمغتاتخضغكأنائذىانجتدزئيميى

03:التثنيةفىالعسكريةالخدمةمنالشعبأفرادإعفاءيتولىكانالذىالعريف

كانا(03:الأولالأيام)أخبارلهاالمقابلةوالفقرةاا:االثافىصموئيلوفى

غزواتأنوالحقيقة.الربيعفىأىالشتؤ(تتايم)جمئذللغزواثئفوفي"خزوجاؤقحت

البابلىالعصروفىويونيه؟أبريلبينتبدأكانتبدقةتواريخهانعرفالتىالأشورفي

حسبالحالاتبعضفىالشتاءوإلى،الخريفإلىتمتدالتواريخكانتالثافى

حيثالإم!نقدرالمناخاعتدالبدايةاختياريتمأنالطبيىمنوكانالمحرورة.

إقامةأوبالنقلتتعلقمش!تتحدثفلاصالحةحالةفىالطرقتصبح

يبلغالجيشكانإذأيضابسهولةالإمداداتشؤرنتدبيريتموكان.المعسكرات

جيشأىعلىبالطبعيسرىهذاكلمباشرةةالحبوبحصادعقبالعدوأرض

إلىالحصادمن-الحقولفىالعملفصولأزحمفىالفلاحينتعبئةأما،محترف

كثيزا.أصعبالأمركانأنفلابد-الحرث

يعملونكانواوالكنعانيينالحثيننأنويبدو.الإستراتيجيةعنالكثيرنعرفولا

الحربيةعجلاتهمعلىفيهايسهلقويةنقطةوإلىقواعدهعنبعيذاالعدوجرعلى

فىالجيشمنالأكبرالجزءعلىالابقاءيتمو؟نمباغتا؟هجوقاعليهتشنأن

الأسلوبوهومنظمةبصورةللانسحابأويتحققنجاحأىلاستغلالالاحتياط

رمسيس)ضدوقادش(الثالثتحتسىمجذو)ضدمعاركفىالحثيوناتبعالذى

،3،
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سمححينالقديمةالإستراتيجيةهذهيطبقأنمجاوليوشياكانوربماالثافى(.

ممدمننفسهالفزعونبقيادةالمصريونتمكنوحينمجذؤحتىلنخوباققدم

الأياموأخبار93-.333:الثاق)الملوكإسرائيلجيشانسحبالأولىالهجمة

03-34(.35:الثاق

العمونيينعلىداودحربإبانإسرائيلجيشأنورد11ا:االثاقصموثيلوفى

ربة.مشارفعلىيعسكرالمحترفالجيشكانبيناباقابوت،"تسوكوت"كان

يشربونمعهالمتحالفينوالملوكبنهددكانا03،136:الأولالملوكوبرواية

ينفذونوالغلمان،السامرةفىآخابمعيتفاوضونالرسلكانبينما"تسوكوت"،

علىالمقامالمخيمفىأى"الخيامفى9اللفظلهذاالمعتادةوالترجمةافاجح.هجومهم

علىسوكوتأ"فىيعنىأنهإلىمؤخزاالباحثينأحدوذهب.السامرةأوربةمشارف

بينماالأردنبوادىأمتقدمةإسقراتيجية"قاعدةأقامكانداودأوبنهددأنفرض

تعكسأنالمرجحغيرفمن،غريبةفرضيةوهذه.الاحتياطفىالجيشأغلبكان

الملوكونص.الإستراتيجيةعنالحديثالمفهومهذامثلالقديمةالقصصهذه

منمقربةعلىبجيشهعسكربنهددبأنجدلأيسلم1303-03،1،13:الأول

فيرفض:المعتادةالترجمةيرجح1111:الثاقلصموئيلالمباشروالسياق.السامرة

العراء.فىيعسكرونورفاقهالخيامفىوالشعبالتابوتظلطالماالعودةأوريا

غيرللهجومجيذامثالأ4-37(3:الثاق)الملوكموأبعلىالحربوئقدم

بشمالمعهمالمشزكةالحدودعلىميشعيهاجمأنمنبدلأإسرائيلفملكالمباشر

وأدوميهوذاعبرطويلةاقفافوبحركةمعه.بالتحالفيهوذاملكئقنعأرنون

طريقه.فىشىءكلمدمزاالعاصةباتجاهويزحفالجنوبمنموآبأرضيغزو
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أضيقنطاقولوكلالفلسطينم!ضدنفسهاالاستراتيجيةهذ.اتبعداووكان

33(.5:اباق)ص!وئيل

التكعي!تويبدوأن.كذلكمنقوصةالقتايةالتكتي!تعنومعلوماتنا

العبلاتكانتاذاماكلتتوقفف!نتوالقواتالأسلحةبتفاوتتمناوت

أموحلماا!لمةفىالمحترفةالقواتكانتإذاومالاأمالحلعةفىالحريية

اطنوكانا!دمةق*هماكانف!ذامقا.*داأموحدهمالالزاميونالمجندون

فىالابقاءيتمكانبينماالهجو3وبقوثونالأمالىا!قىيقاتلونالمحترفون

ثاوعهدفىالعمونم!حربفىالتكتيكهذأوالبعالالزاممصكأحتيا!.المجندلن

القيامئزمععندماأوالمتنقلضالحربوفىأخاب.عهدفىالآرامم!حروبوق

القضل!أهجوميةفرقئلاثالىالقواتيقشمالقائدكاننحيم،كلمباغتبهجوم

الفلسطينيضوانظر8.3!:الماقوصوئيل!11!:الأولوص!وئيل3،و716:9:

حملةتجريدالالتفافيةالمناوؤهذ.عنوابد-وو17(.13:الأولص!وئيلقأيضا

باحتائدهوجموإذا3!-15(.3!:اباقالأيام)أخبارالخلفمنالعدولمهاجمة

وئيقاقصالعلفيهماقواتهيبتىبينصاالجبهت!كلتاعلىالقتال-ساصلالخلفمن

8-11(..ا:الثاق)صوئيلبعضعابعضهميدعمحق

عندأوالقتالخطوروخلفالاحتياروأوالحرسمعتتركالجيشأمتعة؟نت

.9-.1(.الفقرت!وانظر،33:ؤ313:وه3؟7!:الأول)صموئيلالانطلاقنقطة

ماوظتجااليىناقانصفىة)مفقو0337:الأولللملوكالعبرىللنصوطبفا

منتؤخذالمؤنو؟نت،خروجهقبلبالمؤنيزوالجيشكانالنقاد(يطسمها

عهدفىالراكبةالفرقمعجنبإلىجنتابهرهاوردالق)يسكنوت(المخازن

،،6
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الثافىالأيام)أخباريهوشافاروعهدفىالحصونومع91(9:الأول)الملوكسليمان

فىداودأننعلم.الميدانفىألجيشعلىالجؤنتوخكانتكيفنعلمولا13(.17:

17(17:الأول)صموثيلالجبهةعلىلاخوتهوالخبزالفريكمنبعضاأخذصبا.

أهالىو؟نتقدمهإ.معالأرضمنمؤنهاكلالقوات!لأنالعادةكانتولكن

37-و7!:بعدهاوما161:الثاق)صوئيلالمؤنيقدمونالحالاتبعضفىالمناطق

حالاتفىالأهالىمنالمصادرةطرشعنعليهاصلالجيشو؟ن+(و93:91

مصريةيةبر.وهناك7-18(.35:ايأولوصسوئيلبعدهاوما،8:)القضاةأخرى

أنينبىلاولكنكنعانفىنفسهاالأساليبهذهالم!رىالجيشاتباعتضا

تقرببىبتقديرنخرجل!3518:الأولبصوئيلونربطهالنصبهذانستعنن

إسرائيل.بنىللجندى-منالوميةللجراية

913:)القضاةالأقدامعلىسيزاالارتباطجنودطرشعنيتمالاتصالكان

ولكنبعدها(.وما917:الثافى)الملوكراكبننأو91(و1191:18:الاقوصوئيل

الأرضمنمرتفعفوقتوقدناركانت)قسعيت"وادأيضا.بالاشاراتيستعانكان

سلقاعليهامتفقاإشارةتعطىو؟نتاالعدعلىضوئهاأودخانهارؤيةيتسنىحتى

لحيشفىعليهاعثرشقفةوهناكا(.6:رمياء)1بسيالاتحذيزاأو38(03:)القضاة

أوامرحسبلخيش)مسعت(إشاراتنراقبانحن:التالىالنصعليهانقمش

هذهلترجمةشفرةهناككانتأنلابداذنعزيقة،،نرىأننستطيعلالأنناسيدى

سحابةأنوردالصحراءفىوالعيشالخروجعنالمكتوبالتراثوفى.الاشارات

ويز.والتوقفبالسيراشاراتللشعبأعطتعلؤض!ورعنكشفتالقالؤر

ا-33(:95:والعدد31-3؟13:)الخروجالميدانفىجيشكأنهفيهالشعبتصوير
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9،03:)العددتزتحئون"!ئواالزثقؤليؤخش!تيئنرلونكأئواالربئقؤلي"قخش!ت

--*3؟(.

انوربسحابةالخاصةالفقرةفبعد.إشاراتلاعطاءبالأبواقيستعانكانكما

!تااللذين)ختسوتسرا.(الفضمضابوتينإلىا-.011:الفدديشيرمباشرة

وكذلكبالرحط،أمرلاعطاءأيضايستصلانو؟ناهالتجمعنداءفىيستعملان

كلحملتهبمبنوإسرائيلشنعندماا"هنفينحاسمجملهماوكانللقتاليبالخروج

البوقالكهنةأطلقا-13315:الثافىالأيامأخبارروايةوفى6(.31:)العددمديان

حرفتا:)شوفارللقرنموازتاالبوقنجد58:هوشعوفىويربعام.أبيافيالحربفى

الذىالدورمؤدتاوحده"شوفازا!دبهريردأخرقديمنصوفى(،الكبشقرن

كإشارةيستعملالقرنو؟نللبوق.لتوناإليهاأشرناالتىالمتأخرةالفقراتتنسبه

الثاقوصموثيل133:الأولوصوئيل،3و337:6:)القضاةالتجمعأوللتعبئة

نأإلا14(.43:)إرمياءالحربخطرزواليرادفالقرنصوتسماعوعدم\(.03:

18:افاق)صموئيلالعسكريةالعملياتبوقفللأمرأيضايستعملكانالقرن

33(.3؟ؤ16

بإطلاقالإشارةيعطىهـشوفازادكانالاندلاععلىتوشكالحربكانتوعندما

!اإنيقالكمابعدها(،وما716:والقضاةبعدهاوما65:رلشورمالحربصيحة

3!-13:الثاقالأياموأخبار019:)العددالغرضلهذايستعملكان"ختسوتسراه"

صموئيلقالمقابلننوالفعلالاسمصيغتىانظر:)ترو52الحربصيحةو!نت15(.

58:وهوشع3137:وحزقيال3و9،:316:ؤ91،:وإرمياء17،0353:الأول

!القاءالجنودحماسالهاببهايقصدبدائيةصيحةأصلآ3(و3:،1ا:وطموس
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فىايابوتبدورترتبطدينيةصيحةأي!عاكانتولكنهاالعدونفوسفىالرعب

الذىالطقمىمناجؤأصبحتثمبعدها(وما45:الأول)انظرص!وئيلالقتال

الهي!طت!ىإلىابهابةقوانتتل15(6:الثافى)صوئيلايابوتحولىرز

المزامرربريعض!(96:والعالد،33:ت)اللاوو

ألحوفىل!عواكل3.

فىورإذا)السبم(شلومولنظ8(.3:)المحامعةؤتث،ؤيلضئجؤتثأينخزب

يةالوالعلاقاتفكؤويتضنصرفسلبىبمعنىحربم!اللايعنىصياسىسياق

71،:)القضاةأخرىسياقاتفىفر!لىالو!ةالعلاقات!نىكماشعهضهلص

3،13:اتكونوانظر،هو؟6:3؟،،5:الأولوالملوك،!7:الأولوصموئيل

)نجريت:عهدأوحلفيضنهاالعلاقاتوهنه18(.16:الأولالأياموأخبار

ا-.؟59!:الأول)الملوكالحرب)علانيساوىالعهدونتض36(.5:الأولالملوك

7-8(.وانظر+:

)بشلآآ،الحربمنةوالعؤالنصرشؤالسلموهذاالسبم.ي!قرارالحربوتنمص

ايأولوالملوك!91،353:افافىرصموئيل89:)القضاةمنتصزا،ةالعؤ1ترادف

فزمفعندماتجديد..أوعهدإبرامالسلمضانوكان؟ا(.3،:وإرمياء3337-38:

القالاسرائيليةالبلداتإطدةوعرضالسلمأجلمنتوسلمثلآأفيقفىبنهدد

كأسواقدمشقفىأسواقبفتحإسرائيللبنىوالسماحلآخابقواتهاحتلت

بنهددو؟ن34(.03:الأول)الملوكعهذا2خابلهفقطعالساعرتفىالآرامي!

7(.+:)أشعياءالشليم")زشلوهم33(03:الأول)الملوكرسلآالبدايةفىلهأرسل

طلبهأوالصلحوعرض13(.31:)القضاةالصلحيعرضأنللمنتصرأيضماوكان
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أهلفسىحاستا؟الطرفينأحدتفوقكانإذاالحربنشوبقبلحتىممكن

15(.9،6:)يشوععهذالهموقطعصلخأفأقرلهنميشؤع،مغعهذلعقدجبعون

)صصوئيلبلدتهمأمامخيامهضربعندماعهذاناحاشمنيابيشأهلوطلب

قبلالأجنبيةالمدينةعلىالصلحشروروبعرضاقثنيةويقص!ا(؟ا:االأول

01(.03:)التثنيةمهاجمتها

وكانتئستعبد.الصلحشروروالأضعفالطرفقبلإذاالثلاثةالأمثلةهذهفى

وأدومأرامضدكداودالآخروخضوعطرتغزودوقاالحربفىالضرنتيجة

ضدونبوخدنضرونخوسنحاريبأو،إسرائيلضدالأشوريينأووعمون،وموأب

التاريخيةالمقدسالكتابأسفارفىنجدلاالحروبهذهعنرواياتهاوفىيهوذا.

بوضوحذلكعلىينص133-ا17؟حزقيالأنإلاالمنتصزالطرففرضهلعهددبهزا

بيمينصدقياووثقه)بريت(عهذالهقطعنبوخذنقرف!نلصدقيا:بالنسبة

ب(.34،1703:انفىالملوك)انظرباليمينوحنثالعهدصدقيانقضثم؟لاعنة

إلىإشارةفىجمفزئخقمثأإلىؤالزيخئاغفدآألئموزقغ)ؤتقطغون13:3:هوشعوفى

الملوك)انظربمصرواستنجدشلمانقرأتباعمنوكانالسامرةملوكآخرسياسة

إلىالشروحبعضفى338:أشعياءفىالعهد"!نقق!عبارةوتشير3-4(.17:الثافى

افصريكونعندماحتىتبرمالعهودهذهو؟نتوحزقيا.سنحاريببينالعهد

منها.نسخوبقيتسوريا،فىوتوابعهمأشوروملوكالحثيينبينكالعهودساحفا،

ومنهاالضبعيةقبلمهزومعدوعلىالمفروضةالالتزاماتتحديدمنلابدو؟ن

مقدارهاأنإلا)منحة("منحاه"للجزيةالمعتادواللفظ.عليهتفرضالتىالجزية
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37:الثافىالأياموأخبار33و1814:33:الثافى)الملوكالمتبوعةالدولةتحددهكانت

4(.و4:17-35:الثافى)الملوكالعصيانيساوىالدفععنالامتناعو؟ن(ه

إلىمتكررةإشاراتنجدأشورملوكحولياتوفى.بسيطةالحربقواعدكانت

ضربهالوكانكمابالأرضسويتأوأحرقتأوأوصالهاقطعتأودمرتبلدات

عصرمنذأيضااقوراتيةالحروبكانتكذلك.ترابكومةأضحتأوإعصار

بلداتأوإسرائيلبنوهاجمهابلداتأكانتسواءبيين،الم!!رإلىالقضاة

1731:الثافىوصموئيلخا38:ؤ945:القضاةإغزاةعليهااستولىإسرائيلية

553:الأولوالم!بيين9-.ا3:وه13و335:8:الثافىوالملوك03001الأولوالملوك

13(.ا:4الثاق)الملوكالأتلعلىئدكالحصونوكانت.\(.و48:16ا:وا

المفتوحةالبلداتف!نت.الأطرافأحدعلىبفائدةتعودأنللحربلابدوكان

وما313:وه1414:الثاقوالملوك03و88:13:الثاق)صموثيلإحراقهاقبلئنهب

)الملوكالعدوهجرهإذائنهبالمخيموكانإلخ(؟5،3835:الأولوالم!بيننبعدها

1433:الأول)صموئيلغنائمالماشيةوتؤخذ33(،:الأولوالم!بيين6!7:الثاق

نفسهالقتالميدانوفىقيمةلهماكلمنمجردونكانواالموقحتى03(3:ؤ9و37:

الأيام)أخبارحملهيمكنماكلينهبونالمنتصرونف!ن8(؟31:الأول)صوئيل

فرحمنتحققوماافهبشهوةو؟نت،1(.03:اقثنيةوانظر0335:الثاق

كانولكن33(3:الافى)الملوكالمحاربينحماستلهب16(03:الأول)صموثيل

17-4:الأولوالم!بيين1434:الأول)صموئيلالنهبالجنوديعتادأنخطرهناك

903:)أشعياءالغنمفىالمشاركةفرحةتعادلفرحةعنروايةنجدماونادزا18(.
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فوعد،غيرهأمامهمسبيلولاالمحاربننثراءسبيلهذاوكان163(.ا:91والمزامير

91(.93:)احزقيالنجيئثمهم!فأة!ربزاءنبوخدنضريهوه

الحقلهكانرجلكلأنتعنىقد93-.034:الأولبالملوكوردتالتىوالقصة

الأخيروتركهيحرس!لهلزميلوتركهبأسيررجلأمسكفإذايده،عليهوقعتفيما

713:يشوع)انظركبيرةغرامةيدفعأنأومحلهيحلأنإماعليهكانيهرب

نحتلفة(.لأسبابالنصينهذينفىمرذولالسلوكهذاأنولو78:الشاقوالملوك

وانظر503:)القضاةتقشمثمالغنائمتجمعبأنالعصورأقدممنذالعادةوجرت

الغنائمبتقسيبميقض!لموسىئنسبق!ثريعوهناك91(.16:والأمثال93:أشعياء

كلاإخضاعبعدالجماعةلسائرالآخروالضصفللمحاربينالضصفبالتساوى،

تقضىقاعدةداودواستحدث36-47(.31:)العددللاويينلضريبةالطرفين

ضمنالغنائمفىالأمتعةلحماسةالمؤخرةفىيتركونالذينالرجالباحتساب

للقائدكانالأولىإسرائيلحروبوفى34-35(.03:الأول)صموئيلالمحاربين

03:الأولوصوئيل34-835:)القضاةطائعينعنهلهرجالهيتنازلخاصنصيب

)صموئيلالمقدسلخزانةأولنفسهالغنائمأقيميستبتىالملككانبعدوفيصا.3(.

المشاركةفىالحقللحلفاءكاناتحادىجيشأىوفى.3(.و711:13-8،8:الافى

الحالكانكماسلقاتتحددنسبتهمكانتوربما34(14:التكوش)انظرالغنائمفى

القديمة.الشعوبسائرعند

الكتابأسفاروقسجل+متاعهمعلىيستولىكماافاسعلىيستولىالمنتصر؟ن

فنى؟وحشيةمعاملةمنالمهزومونالأعداءيلتئكانلماأمثلةالضاريخيةالمقدس

الكنعانيينملوكمنخسةأعناقعلىأرجلهمبوضعقوادهالملكأمريوشياعهد
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:ا)القضاةورجليهبازقأدوفىيدىأصابموبتروا34-36(؟01:)يشوعقتلوهمثم

وعندما35(.7:)القضاةالمديانيينقاثدىرأيمىقطعواجدعونعهدوفى6(؟

كلوذبح11(37،9:الأول)صموئيلوامرأةرجلكلقتلالنقبلغزوداودخرج

موآبأهالىثلثىوقتل17(03:الأول)صموئيلالعماليقمنيدهعليهوقعتمن

الحافىالأيام)أخبارأدوىأسيرألافعشرةأمضياوأعدم3(..8:الثاق)صموئيل

تأبىالتىالمدينةفىدبهركلبقتلا13-033:التثنيةتشريعويقضى13(،35:

إلإطارعناقثنيةتشريعيخرجولم،استثنائيةالأمثلةهذهأنإل!.الاستسلام

شىءكليشمل-وهوحرب.مقدسةأيةفى"حييرم"اداستثنيناوإذا.البحتافظرى

تقدمالتىالتعذيبعملياتوكذلك،عامةقاعدةيمثلالأسرىذبحيكنلمص-

كانعهدهذروةفىجدعونوحتىلها.عديدةأمثلةوأثارهمالأشووننصوص

18-8:)القضاةالدمثأربتشريعمقيذا؟نأنهلولاو"صلمناع""فيتح"عنسيعفو

يكونوافلم31(03:الأول)الملوكبالرحمةيشتهرونإسرائيلملوكو؟ن31(،

(.تصحيحإلىتحتاجلافقرةو!633:الثافى)الملوكأسراهميقتلون

صراحةينصانلاالأخيرانفافصانمجتة.إنسانيةالسلوكهذاأسبابتكنولم

يقف!حينالفكرةهذهتستبعدا039:التثنيةأنويبدوإنساق.الدافعأنعلى

تق!الخاصةالمصلحةف!نتبشزا.ليسلأنهالذبحمنالشجرباستثناء

السواء؟علوالفردالجماعةمصلحةمنالأسرىحياةعلىالإبقاءف!ن؟بالاعتدال

وأعموميينعبيذااتخاذهمأوللسخرةإخضاعهمويمكنجزيةسيدفعونأنهمإذ

فىالحربأنإلىأشرناأنوسبقللأفراد.عبيذابيعهمويمكنللهي!؟خداقا

،33



وأنبالعبيدمصادرالإمدادأحدكانتالقديمةالشعوبمنغيرهافىكماإسراثيل

ءا9-----.ط-----!-!.3والمقدشالملكلحدمةئستعبدونكانواىالأ

له.عبذاالأسيرإبقاءعلىالجندىحرصعلى0393:الأولالملوكح!يةوتنص

ولدينا.وبناتهبنيهوتبيعيهوهشعبعلىتقترعكانتالأممإن33:يوئيلويقول

قتاة9لغنمواالمعركةفىسيسراجنودانتصرولو.الحربفىالنساءأسرعنمعلومات

الحملةوعقب31،1837:العددوفى.3(.5:)القضاةمنهمزخل"ل!أؤقتاتيهق

اقثنية.تمثريعويجيز.الشعبوبقيةالمحاربينبينالعذارىتقسيمتممديانعلى

و!ؤت!مالعبوديةعنهايرفعذلكلكنبأسيرةيتزوجأنللإسرائيلىا.ا-314:

نأذلكودستتبعيطلقها(.أنلهجاز)وإنبيعهاأنلهيجوزولاغئقا(شئيقاثتات

له.زوجةسيدهايتخذهالمإذاأمةتظلالأسيرة

إلىبعدهممنوبالابليينأولأبالأشوريينأدتسياسيةأسبابهناكوأخيزا

ولم.استعبدوهمأنبعدبأسرهاشعوئافرخلوابالزحيل،الاستعبادعنالاستعاضة

عليهم،ومورسعانوهإنهمبل،العرفهذايمارسوالأنفرصةإسرائيللبنىتسنح

بيلقرتيجلاثغزواتأعقابفىالجماسالزحيلالشماليةالمملكةس!نفعاق

جؤترحيلوتم6(.17:الثافى)الملوكالسامرةسقوطوبعد93(15:الثافى)الملوك

)الملوكأورشليمعلىنبوخذنقرضرباللذينالحصارينمنكلبعديهوذاأهالىمن

فىيكونوالمالسبىبدايةوفى37-.3(.53:وإرمياء3511:بعدهاوما3434:الثافى

يستعبدوا.لمالأقلعلىولكنهمعليهيحسدونوضع
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http://al-maktabeh.com



الخامسالفصل

سةالمقلىالحرب

بأمرتنشبف!نتبالدئ.ترتبط!فةالقديحةالعصورشعوبعندالحرب؟نت

وتدورقرابننتصحبهاو؟نت4بأياتئبدىالذىبرضاهاالأقلعلىأوالآلهةمن

إفنالغناثم.مناجزبمنخهاعليهوتخمدالن!رتضنكانتالتىالآلهةمنبعون

يضفونالاغررشف!ن.للفظالواسعبالمعنىمقدسةحرتاكانتالقدمفىحربف!

عصبةقشنكانتالقالحروبكل*8صما،ملالكة"المقدسة)الحروبمسى

لأيوللوالمقدسةدالحقوقخالفإذاأعضائهمنأىعلى؟لنىفىالمدندويلات

وعقيدة!تفقل!فهو.إسرائيلبقكلدخيلالمعنىبهذاالمقدسةالحربومفهوم

هذ.بسببولكنأثختارللشعبالفريدةؤأثثكيةالخاصنةالديلاباعتبارفايهوه

بطابمإسرائيلبقمؤسساتكافةاتسمتوإلههالشعببننالجوهريةالصلة

كانت.حربكلأنهذايعقولا.والتشريعوالملكالحربذلكفىسواء،مقدس

يقاتلولمبينن،الم!!رفىمتأخرةحقبةفىإلايظهرلامفهومفهذا،دينيةحرتا

فعلالحربأنمعنا.وهذا.وجودهمسبيلفىبل،عقيدتهمسبيلفىإسرائيلبنو

تضنىالطقوسوهذ.الإيديولوجياوهذهالحاصة،وطقوسهالديولوجيتهلهديق

الديقالجانبكانحننالقدمفىالحروبسائربننوتميزهاخاضاطابغاعليها

المقدسالطابمهذاأنإلا.إسرائيلبقعندالحربمفهومكانوهكذاثانوتا.
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بخدومغدنيوئا".5فعلآالحربوأصبحتوتراجع(الملكمعحدث)ك!اضت

أحياتاتعديلهيتمقائتاالقديمإبفهوموني،دينيةبسمةتحتفظطويلةلمدةظلت

.محددةعصورفىأوخاصةظروفيظلقأخرىأحياتاجديدمنويبعث

العصلية.هذ.قطورنتتبحأدطهناوسنحاول

وطفول!هاالمقدل!ةالحربمفهولم؟.

:5)القضاةشعب.الربأويهوهبشعبيعرفكانالسلاحمجملالشعبكانعندما

1314:)الخروج.يهوهأوأجناد36(7!:ا!لأول)صوئيلالربصفوفأؤ-3(3:ؤ13

أمتقدسين"أىطقسيةطهارةحالةفىيكونواأنالمحاربننعلىوكان،(.7:وانظر

يظلواأنعليهمو؟ن9(.4:ويوئيل7و33:،6:وانظرإرمياء35:)يشوع

و؟ن11(،11:الثاقوصموثيل316:الأول)صموئيلالنساءملامسةمنمتطهرش

"فقذشة"عليهالحفاظيتعينكانحيثالمخيمليشمليمتدبالطهارةالتقيدهذا

1(..ا-ه33:)ألتثنيةأجنادهمعيخيمأنليهوهأريدإذا

1771:الأول)صموئيليهوهحروبكانتإسرائيلبنىحروبأنذلكوسبب

وهو14(31:)العدد(يهوهحروب)كتابفىالقوميةالملحمةووردت38(3:وه

03:الأولوصوئيل531:)القضاةيهوهأعداءإسرائيلأعداءوكاناندثزكتاب

)صموئيلليهوهقربانيقدمكانللحربالحروجوقبل16(./17:الخررجوانظر36

وصموئيل03،3338:)القضاةيستخار؟نيهوهأنوالأهم13(9،و79:13:الأول

والقرعة(المترجمالأحبار)عباءةالأفودطريقعن،(3،و1،37:33:الأول

الخروجتوقيتفيقرربعدها(وما037:بعدهاوما339:الأول)صوئيلالمقدسة

،36
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543:الثافىوصموئيل414:)القضاةالجيشطليعةفىبنفسهيخرجوكان.للحرب

4(.03:التثنيةوانظر

كانكيفالتراثوينبئنا.التابوتفىتتمثليهوهلحضورالمرئيةالعلامةوكانت

مسيراتوكأنهاالتراثيقدموالتىالبريةفىالعديدةتيههمراحلفىالشعبمع

فعند.القديمةالحربصيحاتببعض35-36.ا:العددواحتفظ،يتحركجيش

يحلوعندما..."أغذاؤدقلتتتذذزبتا)فنميصيحونكانواالتابوتارتحال

نهرعبرإسرائيلبنىقادكماإشزائيل".ابهوفيزتؤاتإلىزبتا)ارجغيصيحون

حولمهيبموكبفىوخل6(3:)يشحالحربأجلمن)تقذشوا"عندماالأردن

معالمخيمفىالتابوتكانداودعهدفىوحتىبعدها(.وما36:)يشوعأرمجاأسوار

منذلكعنالكثيرونعلما(.اا:االحاق)صموئيلعمونربةأمامإسرائيلكل

4التابوتلغيابيعزىالفلسطينيينفنجاح4(.الأول)صوثيلأفيقمعركةتاريخ

إلاالمخفة(.إذالربئغفداتائويئأنالفلسطينيونوبستنتجشيلوهمنولستعاد

الأعداء،يدفىأسيزايقعنفسههوإنهبلبالنصر4يأقلاالمرةهذهالابوتأن

كه.جيشهممقتلمنإيلائاوأشدلهامبررلاكارثةالأسفىوقوعهاليهودويعتبر

صموئيل)تروأه:الحربصيحةإسرائيلبنويطلقأفيقإلىالتابوتيصلوعندما

الصيحةهذهأنإلاالمعركةلبدءإشارةبمثابةكانتالتىبعدها(وما5،:الأول

15(6:الثافى)صموئيلاقابوتحوليؤدىالذىالطقسمنجز:اأيضاكانت

ودورهبالتمابوتتمنمفاءوت""يهؤهلقبارتباطالمؤكدمنوليس.دينيةصيحةو؟نت

اللقبأنويبدوشاح.ذلكعلىالتأكيدأنولوإسرائيلحروبفىحارسكرمز

كمابها،المحفوظللتابوتمحددةإشارةفىليسولكنشيلوهمقدسمنأصلأنشأ
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إذاماأوالأجناد()ربتعقتشفاءرت""يهوهعبارةكانتإذاماالمؤكدغيرمنأنه

منها.الدينىبالجانبأوالعسكريةإسرائيلبصؤسساتصلةأدقللقبكان

)دفعفيهوهافصزمنيقنعلىوهميخرجونمقدسةحربفىالمحاربونكان

951،و7:7و،:338:والقضاة118،و63:8:)يشحبالفعلأبيدهأعداءه

قوئا.إيمانهميكونأنفلابدحاسمشررووالاينان(.هو،334:3:الأولوصوثيل

الدينيةالشروطإلىيفتقرالخوفيداخلهومن35(.8،اؤا8:)يشوعيخافواوألا

تفسيزاعزلهيفسرحيث038:التثنيةوانظر073:)القضاةاستبغادهويجباللازمة

(.للعرفالأصلىالسببعنيختلفنفستا

03:والقضاة1،43،.ا:)يشوعإسرائيلأجلمنمجاربيهوهكانالمعركةوفى

-وصموئيل503:والقضاة7و11:34.ا:)يشوعالطبيعةقوىيستدسوكان35(.

وصموثيل33و15:7،:)القضاةالأعداءصفوففىالارتباكويحدث01(7:الأول

15(.14:الأول)صموئيلعظيتا"أرعئاعليهموينزل03(ا:و7014:الأول

وأ"حييرم"ا!فىمجدثفهذاذروتها.ولاالمقدسةالحربنهايةالنصريكنولم

لفظأنمنهالفعلواستعمالالجذرمعنىومن.المهزومالعدوتصيبالتىاللعنة

لغرضوتكريسهالدنيوىاستعمالهمنانتزاعهأو)فصل،؟المثىءعنينم"حييرم"

والمكرسالبمثرعلىوالمحرمالطريقةبهذه"المفصول(الشىءعلىيدلوقد؟دينى

واللاوينن1814:)العددالعباداتمفرداتمعجمإلططريقهاللفظووجد.للرب

المفدسةالحربطقسالطأصلآينتىكانأنهإلا93(4،:وحزقيال37،3138:

داأنوالقاعدةلآخرنصمنصيغهوتتباين.للربالنصرثمارتركمعناهوكان

15:الأولوصموئيل83:ودشع!ا3:ؤ73:)التثنيةليهوهأمرمننشأ"حييرم"

،38
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حيثمنوهو3(.31:)العددالشعبنذرهنذرنتيجةيكونأنوالاستثناء3(؟

،وحيوانبشرمنحىشىءكلإبادةمنلابدكانأرمجافنىشيتا؟يستثنىلاالمبدأ

18-34(.6:)يشوعليهوهالمعدنيةالأشياءوكرستفيهامابكلالبلدةوأحرقت

السلعودمرتفعوقبلعنةالشعبعلىجلب"حييرم"ادعلىعخانتعدىوحين

لمأيضما15(الأول)صموئيلالعماليقصكلىشاولحربوفى7(.)يشوعتهبالتى

:7التثنيةفىووردتفسيرها.فىاستقامتهلعدمشاولولعنلثىءاللعنةمنئستثن

دايطبقألقالحكموكان.كنعانبلداتفىالدينيةالرموزبتدمير!ريغحكبم335،

!اأنإلا13-18(.13:)التثنيةليهوهيتنكرإسرائم!أىعلىقسوةبكل"حييرم"

أماالبشركافة.علىينطبقف!ن؟أخرىمواضعفىيتسعأونطاقهيضيقحييرم"8

6-7و3:،3-335:)التثنيةكغناغبهاالاحتفاظيجوزف!نوالمنقولاتالماشية

استثناءويجوزبعدها(4وما0138:وربما14ا:وا8،337:ويشوع0316:وربصا

وردقخاضاسبئاهناكأنولو3111:والقضاةا-31418:)العددأحياتاالعذارى

الاأهلهامنيقتليكنلمأجنبيةبلدةعلىئستولىكانوعندماالاشارتنن(.هاننن

حربإلىالنصيشيرولاهنايردلم"حييرم"لفظأنإلا0314:الأيهور)التثنية

ا-17(.6التثنية(:المقدسة)الأرضبلداتإلىالإشارةيناقضفيما،مقدسة

والغريب.الواقعفىالأح!مهذهبتطبيقإسراثيلبنىالتزاممدىتحديدويصعب

دبهرىمجردفيهالمقدسةالحربأصبحتعصرفىوأجملنتالتثنيةفىوربتأنها

عصرفىالأخيرةنسختهظهرتالذىيشوعسفرفىوردتالملموسةالأمثلةوأن

أثزاعليهيدلكانالذىللعرفأوللفظنجدلاأخرىناحيةوعن.كذلكمتأخر

نأشكفلاذلكرمع.المقدسةالحربيديرونفعلئاكانواالذينالقضاةقصصفى
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الأسباروحربقصةفىفنجدهما.القدمشديد*هماوتطبيقهاد"حييرم"مفهوم

العماليقعلىشاولخربعنالأنبياءتراثوفى11(31:)القضاةبنيامينعلى

ملكفميشع،المقدسالكتابخارجمنمثالألديناأنكما15(.الأول)صموئيل

التىنيبوفىإسرائيلكلذبحبأنهنقشهفىيبا!الميلادقبلالتايمعالقرنفىموآب

.عشتاركموشلإلههرم(ح)الفعلحراقا"+أجعلهاكان

)دلصرائيلبغىتاريخحيداياتفىالمقددلحةالحروب30

كماالمقدسةالحربصورةعلىأعموبصورةأيضايتطبق"حييرم"ادعنقلناهما

ومن-بينشتى.أسفارمنمستعارةتميزهاالتىوالسمات.السابقةالفقرةفىوردت

كافةفيهاتتوفرواحدةنجدلاإسرائيلبنىحروببأوائلالخاصةالرواياتكل

ووحدةنفسهاالصيغوتكرارالقصصبعضتجميعأسلوبأنإلا.مجتمعةالعناصر

-أصيلة.مقدسةكحروبالحروبهذهيدمغذلككلنصوصها،فىتشيعالتىالروح

ذلك.عل%مثلةبضعالآنولنأخذ

(4)القضاةنثزارويترالتىسيسراعلىوباراقدبورةحربفىواضحةالسمة

يدفعبأنووعدبالحروجلباراقأمزايهوهفأصدر(.ه)القضاةدبورةترنيمةوفى

ويتقدمهسيسرالهيهوهيسخرالفتاليبدأأنوقبل6-7(؟)،:يدهإلىسيسرا

الأنشودةوتترنما-16(.4)4:منهمأحديفلتفلاأعداثهقلوبفىالرعبويلتى

9(؟3،)5:لهمافصربأنيؤمنونكانوامنأىطائعينالنداءلوامنصكلىبالثناء

)5:يهوهفصرةهب13()5:يهوهشعب8()5:الربأبطالأنذاكالمحاربونف!ن

الكواكبوحاربتلح(،)5:السماءوث!قالأرضزلزلالذىنفسهيهوهو؟ن33(.

!طتاهماوالترنيمةافثريةوالرواية31(.)5:يهوهأعداءفباد03()5:جانبهإلى
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هذهإلىفيهاكينالمشانظرةعنصادقةروايةلنافكونتاالأحداثإلىقريبتان

مقدشا.عملآمنظورهممنف!نت؟الحرب

لمالتناولهذاأنإلاالمديانيين،مواجهةفىجدعونإستراتيجيةتناولناأنسبق

6-8.القضاةفىجوهرتاعنصزايمثلالذىالدينىالعنصرالاعتبارفىيأخذ

36-النصر)6:لهليضبنمرتينتدخلالذى،3()6:يهوهروحجدعونفتلبست

ا-ها3،74،)7:إسرائيليدإلىبمدياندفعالذىيهوهوكانبعدها(.وما9و04:7

لمالذىالخا!اأما3(،)7:إسرائيللامنتصزاخرجالذىيهوهو؟ن7(.3،و8:

جماعةإلىنفسهالجيشفتقلصأ3)7:فاسئبعدبهيساندهمإيمانقلبهفىيكن

)تروأه(الحربصيحةوكانت7(.)7:ضارتاالال!التدخليصبحل!العددقليلة

13(.)7:افيعداءمعسكرفىالرعبيهوهوألتى.3(.)7:ؤلجذغون"يلؤب)شيف

.يهوهحروبإحدىأيضماهذهف!نت

وحدهمادرعهوحامليوناثانفيخرجأخيرمثالالفلسطينيينعلىوالحروب

وأكزةأكانواسواءالضرسيهبهمافيهوهنحماس،فىالفلسطينيننمعقللمهاجمة

الأعداءدفعيهوهأنتؤكدعلامةوتظهربعدها(،وما1،6:الأول)صوئيلقلة

15(.)،1:المخيمعلىرعئاالربوئنزلالأرضفتتزلزللأ(؟013،)،1:يدهإلى

فيولونالفلسطينيننصفوففىالرعبويزداد18()،1:الكهنةشاولودستخير

المحاربونوأير18-33(.)،1:ائتؤ-م"ذلكفيإشزائيلالؤبقخئض5الأدبار

.بالصوم

دفاعية،حروبسوىاسرائيلبنو!لمشاولعهدوفىالقضاة!روفى

أمادوتا.دفاعيةحروتاكانتالمقدسةإسرائيلحروبأنإلىمؤخزاالبعضوذهب

،41



بسفرالمقدسةكالحرببالطبعمقدسةحرببأنهفيوصف(الموعودة)الأرضغزو

لمأنهمشنكقلاةلمؤلفيهيحزىالذىالدورأوكتايتهتاريئي؟نومهما.يشوع

يتحلىحيث1القضاةبسفرتماقاالمستقلةالروايةفىتردكما.الروايةهذهيبتدعوا

)القضاةالأرضيعطيهمالذىيهوهاستخارةبعدأرضهماغزومهمةوسمعانيهوذا

فىالاستيطانفىالأقلعلىمادوزالعبالسلاحبأننعترفأنولابد،(.ا-3،ا:

وذاكهذاوفوق.المقدسةالحربفكرةيدعممناخاأوجدالغزوهذاو%نكنعان

لأا:الأولى)صموئيلالحبرب!و"سيد3(ا:5)الخروجاالحزبأشخليهوهعلى!ن

شعبه.أجلمنيحاربأنلا4(

التىإسراثيللاإسرائيلأجلمنحاربالذىيهوهكان:الأولىالحقمقةوهذه

الدين.سبيلفىحرتا)سرائيلفىالمقدسةالحربتكنولمإلهها.أجلمنحاربت

منخوضهايتملمالقديمةافصوصفىجاءكماعصريشوع-رالقضاةفىفالجر،ب

هدفهايكنولم؟الإسلاميةالعقيدةفشرسبيلفىكالجهاديهوهعقيدةنشرأجل

سفرفىالغزورواياتأنيلاحظومما.دخيلةديانةمواجهةفىعقيدةعنالدفاع

سفرفىوإسائيل.ديانتهمأوالكنعانيينألهةإلىواحدةإشارةولوتوردلايشوع

وجود.هاأجلمنبل(مباشرة)بصورةالدينيةحريتهاأجلمنتحاربلاالقضاة

لاالحربيةوعجلاتهسيسرامعتضادفىوأجنادهيهوهدبورةترنيمةوتضع.كشعب

بصلةتصتلاالح!يةهذهأنإلالبغل،مذتجاجدعونويدمروألهته؟سيسرامع

فىدونتنصوصفىإلاالدينيةالتوجهاتتظهرولاالمديانيين.علىالمقدسةلحربه

17-18(3:ؤ335-7.5:)التثنية)حييرم"ا!عنالتثنيةكأح!ممتأخرةعصور

علىموسىلحرباللاحقوالتدولن3-3(3:)القضاةالقضاةلسفرالتثنوىوالإطار
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نأيبينالآنحتىتناولناماكلأنإلا15-16(.3:واا-35718:)العددحديان

فىدينيةكانت-فإنهاالد-شسبيلفىحروئاتكنلموإنحتىالمقدسةالحروبهذه

الشعبوارتبط،شعبهحياةسبيلقمجاربالحروبهذهفىيهوهف!نجوهرها؟

محدد.لطقسوفقاوبالعملدينىفعلخلالمنالفعلبهذا

الممعةعصرفىوالحربالدين30

جيشوتكوشالمملكةنشأةمعاختنىللحربالدينىالطابمهذاإنالقوليمكن

الذىالملكأصبحبلأ،يهوه)حروبلخوضشعبهيتقدمالذىيهوهيعدفلم.محترفي

مجاربننالمقاتلونيعدولم.3(.8:الأول)صموئيلحروبهويخوضشببهيقود

عماله.مجندهممجند-شأوالملكمنرواتبهميتلقونمرتزقةبل،للقتاليتطوعون

عهد-شاولفىلذلكالساحةتهيأتإذأزمةيخلقأنالتجولهذاشأنمنو؟ن

داودعهدفىوتحققت15(،الأول)صموثيلالمقدسةالحربطقوسعنحادحين

لأغراضالشعبلاحصاءوأمرالأجانبالمرتزقةمنكبيزاعدذاأشركحنن

أىالدولةشؤونعنشا!ئاالحربفأصبحت1-9(.34:الثافى)صموئيلعسكرية

إتدفست(.

اقابوترافقعمونبنىحربفنى.المقدسةالحربطقوسبعضاسئبقيتبداية

11(.11:الثافى)صموئيلالشهواتعنبالصومحثئ()مرتزقأورياوالتزمالجنود،

الطقوسهذهأنإلا11(.8:الثاق)صوئيلوذهبهاغزواتهفضةليهوهداودونذر

فإنشائعةالنصر"يهبأيهوهإنمقولةظلتوإنمظاهرمجردأىثانوتاشيئاباتت

13:الئافى)صموئيليثمرالذىالمجدويتلتىبشريةبسبلمجققهكانالذىهوداود

.)38
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نأإلاشنهاأسلوبأوالحربتوقيتحولالقرعةبسحبيستخاريهوهيعدلم

الملكإنبل38(؟13،33-03،14:الأول)الملوكالملكمعيتدخلونكانواالأنبياء

إسرائيلملوكيرافقإليشعو؟ن5-13(.33:الأول)الملوكأحياتايستشيرهمكان

وانظرا-91ا3:اباق)الملوكيهوهوصلهمينقلوكانموأبعلىحملتهمفىويهوذا

طاكانلماالمقدسةالحربعبارةيرددونالأنبياءهؤلاءوظلبعدها(.وما1315:

03،1383:الأول)الملوكإسرائيليدإلىبالأعداءسيدفعيهوهأنو!منزلةمن

قبلفنإليهيوحىالذىالقائدكانحينفىولبهن18(3:الثاقوانملوك3!6،و33:

ففهوموظل.للملكدينينأعوانمجردالأنبياءباتالقديمةالعصؤرفىالرب

تعدلمالحروبكانتلماولكن،الأولىالأنبياءمدارسفىقائئاالمقدسةالحرب

بأنتنبأزأ!انجىمواجهةوفى.الملكيعارضونكانواماظلتاالأنبياءف!نمقدسة

الأول)الملوككارثةبوقححقنجىيتنبأ2خابيدإلىجلعادراموثسيدفعيهوه

يقودكانالذىإسرائيلمللثعننيابة!وهيستضرأنإليشعوألىا-38(،339:

13-،1(.3:الثاق)الملوكموأبكلحملة

فىالقديمالمقدسةالحربعفهومعنمدافغايقفأشعياءكانالضالىالقرنوفى

حربهماوإفرايمأرامشنتوعندما.السياسيةالدوافحإلىيلجأونكانوامنمواجهة

أشعياءكانأورشليميهددسنحاريبكانوعندمابهما؟تلمبكارثةتنبأيهوذاعلى

يدشو؟ن23-35(.لا2:إأشعياءالمدينةسينقذالرببأنالشعبيطمئن

فسوفا-3()31:انرجمنالعونوطلب9-!\()33:العسكريةالاستعدادات

أشوروعلى،(.)31:أكتيقا"ؤغنصمفتؤنتجتلغنيفمخازتيماانجئو؟زثاتئنرلى

تايىؤتهيبغضمببقتخاني...غطيئمؤالحرشئشتيلاغ!مئةبعيدمنيهوهيأق

،44
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وتذوبسحابةعلىيأقمصروعلى37-.3(.)03:تر؟(ؤخاز؟ؤشيلتؤءآيمقيما

الحربشماتوتتكررا-3(.ا:)9أخيهعلىمنهمفيوينقلبالمصريينقلوب

محاربلدورالربوأداءبيهوهوإيمانبالنصريقينفهناك،الفقراتهذهفىالمقدسة

وقصصدبورةترنيمةأصداءوتظل،أعدائهقلوبفىالرعبويلتىقواهيطلق

عنمفهومهمالأنبياءمنوغيرهأشعياءاستعاروربماتزدد.القضاةوعصرالغزو

ينتصرمعركةلخوضيهوهفيهيأقيوموهوالقديصة،العقيدةهذهمن!يهوه!يوم

جروبتعدولمالأنبياءرؤىفىإلالا.تنشبالجديدةايهوه"حروبأنإلافيها.

وسائلعلىاعتمدتملمعا!ريه:أشعياءويقول.تدنستإسرائيلفحروب،إسرائيل

9"بالزخوجأو11()؟3:!قديممنئضؤزةتزواؤلأضايج!إلىتئظزوالأأليهقالب!ثر

15(.)03:تشاةواأققنمفؤلكنم".تكونؤالالتأييتؤبانفذوءتخفضون.ؤالشكولق

صورهاوأكملأجلىفىتتبلورأنينبىكانالمقدسةالحربقواعدأنوالأغرب

فىالموغلةالعناصرمنالعديدالسفرويتضمن.المملكةأواخرفىالتثنيةتدوينفى

نأإلااصقدسة.الحربأعرافوصففىسبقفيمااستغلالهايبررما،القدم

الأعرافهذهفىالحياةتبثالتىالجديدةالروحدرسعلىينصبهنااهتمامنا

فىيقدمبأسزإسرائيلفتاريغ.وآخرهالسفرأولفىةالوازالخطبعلىوتهيمن

فؤأقاقكنمالشاثزإلفكئم"الزب:المستقبلمنضانوالماض!.مقدسةحربصورة

03(.1:)التثنيةأغئيكئم"أقاتمجمضزفيقغكئمقغلقاصؤخش!تغئكئمئخايىب

تفغلقكذا...أليضيرئيناؤمجييجبمزغؤنإلفكالزبقغلةقا)اذكزأخرىومرة

لأخل"ليش18-91(.ؤخهفأا.)!:جمنخائفأئتاليئالشغوببحيعإلفكالؤب

يظمزذفئمالشغوباولمكإثيملأخلىبئأزضفئملتنتلكتذخلقلبكؤغذاليمابزك
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تخغلإلفكنمالزبؤنجهكئم.فيإتشاقتمفا"لا(.ه)9:أتامكأينإلفكالزب

لاؤتشخغوا.إتشذذوا35(0ا:)اتذوشوتقاأالتيالأزصىخؤغلىؤزغتكنمخشتتكنم

السفرويختتم6(.)31:شائزقغك"إلقكالؤثلأنؤخوقفنمتزقئواؤلاتخافوا

93(:33:)التثنيةخفتتقتاليةروخاتنفثقديمةترنيمةو!مويمىببركات

يثئكتناإشزائيلتا"ظوتاك

بالربئتتضوزاشغتاتا

غؤيكئزليى

غطتيكاؤيتمي!

أغذاؤدلكقتتذللى

ئزتقغايينم،تطأؤآئتا

العسكريةوالانتصاراتالغزواتعهدكانيوشياعهدفىالتثنيةدونتوعندما

)التثنيةأجنبيةبلداتحصارفىأح!مهالتطبيقمناسبةثمةتعدولمدبهرىصار

ذلكومع5(.3،و6:7-7و34:3-335:)التثنيةالمحرماتارتكابأو"3(ا03:

لتطورنتيجةتغيرهامنالرغمعلىالمقدسةالحربفكرةفىالجديدالضأملهذافإن

الدينيةالررحصحوةجاءتيوشياعهدفنى.بعينهتارينىلموقفيصلحاللاهوت

تكونأنالمستبعدمنوليس،للشعبجديدبأملالأشورسربقةمنوالخلاص

نخوالفرعونزحفوقفحاولحينالملكروحألهبتالتثنويةالضصوصهذه

سوىتكنلمولكنهابعدها(.وما3503؟الثافىالأياموأخبار3393:الحاق)الملوك

ثميكنولمالأحداثهذهإرمياءوعايشتمائا.مجذوكارثةأطفأتهالحظيةشعلة

.صارخأشعياءوبينبينهفالتناقض،وعظهفىالمقدسةالحربعنللحديثمجال

،46
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والملوكإرمياءأسفارفىوالمسجلةللكلدانييناليائسةوالمقاومةيهوذاحروبوأخر

غضبهقوقررإسرائيلعنتخلىكانيهوهأنذلكومرجع.دينىطابمبأىتتسملا

31:-15)إرمياءحاربهبل03(3،و،3337:3:افاق)الملوكشعبهيعاقبأنعليها

و!33(.)،3:"بالئايى"ؤئخيردرتقاؤتأخذوتقاأورشليم"ئخايىئوابأنالكلدانيننوأبر

القديمة.المقدسةالحربلعقيدةصارخةمعارضة

الدينيةالمكابييقحروب3.

الحربسماتبعضجديدمنتطالعنابيننالم!بسفرىاليهودىالعصر.فى

ويثير3أ.3:الأول)الم!بينن،إسرائيل)حربوإخوتهيهوذافيخوض.المقدسة

46-.6(3:الأولبيين)الم!القديمةالذكرياتمنالعديدالخلاصجيشتكوش

صكلىالمقدسةالحربلإعلانقديماعقدالذىنظيرهيشبهالذىالمصفاةكاجتماع

سفرمنالربمشيئةيعرفواأنومجاولونفيصومون\(؟03:)القضاةبنيامنن

الحربوصيحةالوقويطلقونينبثونهمأنبياءأوأفودهناكيعدلمإذ،الشريعة

5-03.8:التثنيةلأح!مطبفاالجنودومجشدون"تروأه"(راد9.ا:العدد)انظر

كل،فتعلم:الربيدعووأنيخافألاالشعبيهوذامجثعماوسمعركةرقبيل

الأولصموئيلوانظر8-411:الأول)الم!بيننونحلضا"فادتالإسراثيلأنالأمم

لاسرائيلوهبالذى،العظيم)الخلاصعلىالربيباركونالنصروبعد46(،17:

فىالمذابحيهوذاويهدمه،(.ا:4الأولصموئيلوانظر34-435:ايأول)الم!بينن

التثنيةوانظر568:الأول)الم!بيننالمدنوينهبالأوثانويحرقفلسطننأرض

أنولوخفوتفىالقديمةافصوصصدىيترددالثافىالسفروفى35(.7.5:

ا13:الثافى)الم!بيينوالصومبالدطءللحربفيستعدونتتكررنفسهاالأف!ر

،،7



وأماوجسارتهمسلاحهمعلىيتوكلونإنماهؤلاءإن9قائلآ:جنودهيهوذاويحث13(

الثه(من)العونالسرو!طمات18(8:الثافى)الم!بيننالقدير"الثهعلىفنتوكلنحن

يهوذاويدعو(.ه13:الثاق)الم!بيننالثه"من)النصرو33(8:الثاق)الم!بينن

بينوالرعدةالرعبيوقعأماعناصالحاملاكأارسلالسماواترب)ياقاثلأ:ربه

33(.اة5الثافىبينن)الم!الأعداء"

المقدسة.الحربروحتعدلمالر-فإنهذهالتشابهأوجهمنالرغموعلى

يتدخلولابالحربيأمرلاوالرب،الربمنإليهملا.يوصوجنودهمبيونفالم!

الحافى)الم!بيينملاكأيرسلأنطلبهعلىالمؤمجرؤماوأقمىفيها.مباشرةبصورة

)الم!بيننصوربيتطريقعلمسلحفارسفيظهرالدعاءالربومجيب33(،15:

فهذهرمزتا،دوزاإلايلعبلاالسماوىالمبعوثهذاأنإلا6-8(.11:افاق

الإلماصكاتأنويلاحظ.بحتةبشريةبوسائلفيهاوالن!رخوضهايتمكغيرهاالمعركة

البحرعبورإلىتشيرالقديمةالعصورفىشعبهبهيمدالربكانالذىالعونإلى

الأول)الم!بيينسنحاريبيدمنأورشليموتحرير9(،:الأول)الم!بينالأحمر

المقدسةالغزوحروبإلىقطتشيرولا33(1:وه891:الثافىوالم!بينن.،-743:

.القضاةوعصر

دينية.حرتاكانتبل.مقدسةحرتابيننالم!حرباعتبارمنيمنعناهذاكل

العهد(ويحفظال!ثريعةعلىيغارمنكلوراق)فليخرجقائلأ:متتيافينادى

)الم!بيينالمقدسوالم!نالشعبسبيلفىيهوذاويقاتل37(؟3:الأول)الم!بينن

17(.ا:5افافىبينن)الم!واالي!(والدين"االلدةسبيلوفى95(3،43:الأول

الذينالأجانبالسادةمواجهةفىلاالعقيدةحريةسبيلفىالمحاربونويقاتل

8،4
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باالمننو"حنثواالمإخؤمولمجهة1فىإيضمابل!حصبمهالثريعةالباعيمنعون

01:الأولال!ثريعة".)الم!بي!عنرتدواو)031(11:)دانيالالئقذ!مق"انغفذ)تركوا

علىقربانتقديمقبليهودئامتتيايذبحعندماالعصيانويبدأ(.؟ها:وانظر،1

و)الأبثرارامحابىبةعلىبيونالم!وأقسبم34(.3:الأول)الم!ليننمود-شمذبح

و5:6-6و8:3،،،،3:الأول)الم!بينم!نكلوفداثئا،وإالخطاة"المنافقين"

و3:7و،:315:ايبماولبين)الم!الأوئانعبدةمعيتحالفونالذكأ33-،3(و31:7

اليهودمنالمؤمينندفعتالتىتلكدينيةحرئاكانت31-35(.والأ:35و5:9

الأجانب.حماتهممواجهةوفىالهيلينيةلن!رةتحالفوالهمإخوةمواجهةفىللوقوف

فرنمساحروبفىحدثكماالسياسيةالمصالحفيهايقحماأنالطرفننعلىوتحتم

عشؤالسابمالقرنفىهولندهوفىعمثرالسادسالقرنفىالدينية

قمراقمقكهالحرب"امره.

جديدمنبعثتالمقدسةالحربفكرةأنعلىتدلعجيبةوثيقةعلىمؤخزاعثر

.قمرانمغاراتفىاكتشفتالتى(الحرباأمروثيقةو!االهود،منجماعةعند

فىستنسمبالتىالحربقواعدويقتنالميلادقبلالأولالقرنإلىاليهتابويرجع

جماعةمنالمؤمننناليهودبننأى(الظلامو)أبناءافور()أبناءبينالزماننهاية

إلابينن،الم!بسفرىالظاهرىالشبهملاحظةويمكن.الوثنيةالأممو؟فةقمران

الاستشهاداتبينمنأنويلاحظ.مقدسةحرتايعدقمرانوثيقةفىالكفاحأن

سبقفيمابهااستشهدنانصوصإلىثلاثةتشيرالقديمبالعهدالخمسةالمحريحة

تذكرناعديدهعباراتهناكأنكما(3-ه3:ؤ31-733:والتثنية9ا:9)العدد

العصورفىالمقدسةكالحربانصةطقوسهاأالحرب"لهذهو؟نت-القديمةبالعقيدة

،،9



والجيش.أساسىدورفيهواللاويننللكهنةاحتفالإلىتتحولإنهابل؟الغابرة

القتالفىوالمعا-س.الربمعاركلحوضيستدعونمتظوعونوالجنود"الرب"شعب

"بطليدسالذىنفسهوالربالرباو)مذبحة،الربو)-سم،اليمنىالربأيد

ترفعالقالربويد.الملائكةجيشيرافتهمالمخلص!عأنصاؤيسير6الحرب

أعداءأنإلاضيقلحظاتهناكتكونقدوالن!ر"مؤكد،.وإمبراطوريتهبليالكل

-الأبدى.الورصدويبدأالنهايةقسيبيدونوإسراثيلالرب

ن؟أنذاكفالعالم.السلاخبتؤالدئبفرضأوالعالمبغزوتبشرلاوالرؤيا

توىكافةكلبالقضاءإلاابظاملاترارسبيلولاوشؤخير،وظلمةنورإلىينقسم

الثنافىالفكرهذاخلفيةوكلالنوروأبناءللربالتامبالنصروإلاوالمثزالظلام

ذلكومع،كونيةلأبعادوش!ععنيقاطابغاالقديمالمقدسةالحربمفهوميتخذ

رؤ!بة.حربف!:الراهنةالحقبةنهايةإلىفيهيشار

منمباضأخذتربماعمليةبترتيباتالرؤيتختلطالغريبالنصهذاوفى

الحربهذهبأنمقتنعننكانواالنصواضىيبدوأنولكن4روميةعسكريةوثيقة

عديدةبنسمخشقفعلوعثرمرازا،افصونسخانتظارها.فىوكانواريبلا؟تية

محمل!نلعمبرهمالذ-شبلمالأبناءعلىحمدالزدادالمازئكانصفحالهوكلمنه.

من)طائفة)الزيلوتاشطحاتمنالعملاستلهموربما.المقدسةللأرضوثنينن

حص؟تقشاركواممن(المترجمقديتا،فلسطننكلالرومسيطرةقاومتاالهود

أبناءبننأخيرةحربلقيامحانالوقتأنيعتقدونكانواوممنالرومضدالعصيان

النوروأبناءالظلمة
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تقديم

..الكريمالقارئ

"بنوىبمنالظنالمجلديقدمأنالظهرةجامعة-الشرقيةالدراساتمركزيسر

ترجمةوهودوفو،رولانتأليف:القديمالعهدضوءفىو!شريعاقممؤساستهم،إسرائيل

الدينية،المؤسساتوعنوانه،الرابعبابىبالثالأالمجلدويبدأ،الفرنسىالأصلعنإنجليزية

معالتوازىعلىللمحافظةالاسموهذاابىبهذاعنوانجعلأنهإلىالمؤلفويشر

الاجتماعيةاليهودحياةجوانبفىمتغلغلفالدين،الأولالمجلدفىال!بقةالثلالةالأبواب

ويضيف.الأقلعلىإسرائيلبنىداريخبدايةلىدينيةكانتالحربأنإلىويشر،كافة

مرةأولكنطناستوطنواأنومنذ.سواهإلهلاواحذاإفاعبدواقدإسرائيلبنىأنالمؤلف

غرولألهةعبادةأيةوأنعدة،مقادسفىالتعبدمنذلكيمنعهملمتقريبأالمملكةنهايةوحتى

إقاعبدواإسرائيلبنىلمانذلكإلىأضف.العشرالوصاياأولىنصتكمامرفوضةيهودية

حيثعقيدقم،فىصورإسرائيللبنىيكنلمأنهكمااكريخ،فىيتدخلإلههم،خاصتا

كيانأنهعلىالبدايةمنذيهوهإلىينظروكانالصور،تحريمالعشرالوصايانسختالتف!من

خالص.روحافأ

باسميعرفماإلىيضرحيث،الساميينمقادسعنوانهبفصلالرابعابىبالمؤلفويبدأ

بلالإدإت،ليهالؤدىبعينهابقعةعلىيقتصرلاالذىالمقدسالم!نأىالمقدل!""الخر

الساميين.لدىالمقدسللخررذلكبعدويعرض،المذبحأوبالهيكلتحيطدائرةيشمل

م!نانإلىيشرحيث،الدينيةالعبادةلأماكنالمقدمرالطابعإلىذلكبعدويتطرق

الدينيةالعبادةاماكنمركادىعلىيتعينوكانالدنيوى،الاستعمالعنمزفامقدلمنالعبادة

اختيارفىلكبعدويعرضإليها.الدخولفبلخاصةاليابواركداءالدينيةالطقوسبعضاداء

،الإداتممارسةلي!يحلالتىالأماكناختيارالبشرلحريةيتركلمحيثابىدة،اماكن

تجلىعلىيدلبماالم!نتحديدمنلابدكانولهذايالهه،المعحبدفيهيلتقىمكمانإنهحيث



!ا!تحددا!الإلهيهالتجلياتفىالإلهقوةتجلىمظاهرويظهر.بفعلهأوبنفسهفيهالإله

تجعلالتىالءعيونفىفعلهاوهويتجلىالإلهكانحيثالمقدسةوابهالآباء،تعبد

وفىبالحصوبةثشهدالتىالأشجارو!بالماء،افىشيةقطعانتمدالتىالآبارولىكثمر،الأرض

حيثالمقد!سالشجرفىالالهتجلىإلىذلكبعدويتطرق.السحبتتجمعحيثالمرتفعات

شائغاالمقد!سالشجر!نحيث؟دينيةممةالأددأالضرقأنحاءفىالأشجارلبعضكان

مس!وكعدالسطءكطاولالجبال!نتحيثالمر!فعاتفىالالهتجلىإلىذلكبعدويشر

وإثامته:فىالمعبدبتعريفيبد(حيثالمعابدعنالحديثإلىفىلكبعدالمؤلفويتطرق.للألهة

سببحددلقدللمركفعاتوبالنسبة،واثمالرالدينبلادمعابدإلىويشرمقدسةبقعة

ابئثزيةوالصلواتوالمرثفعاتالدينيةوالمنشآتالألريةوالشواهدووصفها،التسمية

لعبدأماكنإلىفأشارالأولىإسرائيلبنىلمظدساكدأالفصللىعرضالمرثفعات.وحلية

وهو،الضحراءلمقدسذلكبعدودطرقسبع،وبئرإيلوبيت"نابلس+شكيمومنهاالآباء،

مثلالهيكلبناءقبل"إسرائيلأرض"فىللمظدسعرضكط.العهدوكابوتالخيمه

وغررها.وجبعونبنيامينومصفاهوشيلوهالجلإل

إلىفأشارسليمانهيكلإلىوتطرق"أورشليم*لهيكلاكلث:الفصلفىافؤلفوعرض

قومى،كمقدسوافيكلالهيكلو(لاثالهيكلوموقعوالمؤلراتالثبهو(وجهالمبان

ايإلهلحضورمقزاكانحيثالهيكلولاهوت،البشىمابعدوهيكلسليمانهيكلومماريخ

الهيكل.ومعارف!ةافيكلفىالكونيةوالرمزيةللاختياروعلامة

الوحيدوالمقدسالمركزىللمقدلرلعرضالديانةمركزيةعنوانالرابعالفصلويحمل

والاصلاحات،الأخرىوالمقادسدينئايربعاموانشقاقالمنافسةوالمقادسسليمانوهيكل

خارجالأخرىوالمقادسالهيكلفى"الضريعةسفر*فواكتفالمركزيةإلىالرامية

اليهود.معابدونشأة"جريزيمهيكلو*لبونتوبوليسوهيكلفيلههيكلمثل""(ورشليم

الكهنةوثنصيبللتسميةفيعرض*ال!هنمنصب"وعنوانهالحامسالفصلأما

معلفاوال!هن،الكهنةاستخارةوكراجعالإلهواستخارةوالكهنةوالمقدسوال!هن

وسيق.وال!هن،والقربانوال!هن
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وثوارث،للمصطلحبالظصيليبدأحيث"اللاويون*عنوانا!دسالفصلويحملء

والبلدات،اللاويينوالكهنةاللاويينعر!!والكهنة،الكهنةقبيلةلاوىوسبطالكهانة

ويتطرقاللاوين.وأصللاوى،يسمىالكهنةكرمنسبطهناككانوهل،اللاوية

،وصادق(بيانارعنفيتحدث"المملكةعصرفىأورشليم*كهانةوعنوانها!بعالفصل

الدينورجال،الدينرجالوعائداتالهرمىوالتسلسلوالملوكوالكهنةمادقونسل

الهيكل.فىيعملونأنبياءهناكوهل،مرتبةالأدلأ

عصرحتىواللاويينللكهنةفيعرض*الشىبعدالكهانة!عنواناكمنالفصلويحمل

اللاويةوالمهاموالمغنينواكبوتواللاويينالأيامأخبار!تبعندواللاويينونحميا،عزرا

جالىشةاكي!)وعائدات،الكهنةوكبرو،هارونوبنىصادقلبنىيعرضكما،الأخرى

الدين.

إسرانيلبنىتجلفلسطينفىللمذابحفيعرض،8*المذابحفعنوانهاكسعالفصلأما

للمذابح.الدينيةوالمكانةاكدأالهيكلومذابح،سليمانهيكلومذابح

الربالأ،الع!ظءوقرابينللمحرقات!يفرضالقربان!"طقسعنوانالطشرالفصلويحمل

البخور.وثقدماتالنإتيةوالتقدماتالتكفر،وقرابين

الرافدين،فىللقربانفيعرض+إسرائيلبنىطقوس*أصلعنوانعشرالثالأالفصليحمل

إسرائيل،بنىعندالقربالأالطقسوأصلالكنعافىوالقربانالقدماءالعربعندوالقربان

ونصوعراكريخية،النصوصفىالبشريةللقرابينفيعرضإسرائيلبنىعندالبشرىالقربان0

فلخ.وقرابينالبكر،الابنوتشريعلأنبياء

هذا!نإذاعما"للقربانالدينىالمغزى8بعنوانوهوعشرالظلثالفصلويتساءل

وهل؟بالسحرالإلهمعتوحذاالقربانيحققوهل؟*أنالأ"(و*خبيث"لإلههبة!قربان

القرابين.ونقد،القربانعنلنظريةالعريضةوالخطوط؟الربيتناولهاوليمةقربان

حيثمنالطقسيةالصلاةليعرض،الثانوية"العباداتعشرالرابعالفصلفىويعرض

والقرابين،القداسةورلعالتطهررطقوسودوقيتهاالمبلاةوم!ن،والعبادةمملاة

التقدي!.وطقوس،البرسوطقوسالحمراء،البقرةورمادلاغتسال



فقدمالطدية،الهيكلقداساتفيعرض،الدينىالتقويمعشرالحامسالفصللىويعرض

ودشريعالالوهيمى،العهدوكشريع،الدينيةوالتظويموافلال،والسبت،اليوميةفىاسات

لىالقرابينوأح!م،لاحقةواعياد،وحزقيال،القدسيةو!شريع،والتثنيةاليهودىكلد

اللاحفة.والأعبادالعددكر

وأصلها،السبتدسميةفيتعرض،السبتليومعشرا!دسالفصلالمؤلفويخصص

وقدمقينى؟أعلهالسبتوهلكنعار؟اصلذاالسبت!نوهلبابلى؟(!لهالسبت،ل

السبت.وتاريخ،للسبتالدفيوالمغزى،صبت

الفصحلعيدفعرض"القديمةاإسرائيلبنىأعياد"فعنوانهعشرال!بعالفصلاما

هناك!نوهل؟السنةلرال!عيدهناك!نوهل،المقلوعيد،الأسابيعوعيدنفطر،

.؟العريقعلىيهوهلجلوسور

اطنوكاوعيدالتكفر،يومإلىفأشار،اللاحقةللأعيادفيعرضعشراكمنالفصلأما

ال!ب.لىالواردةللألظظبمعجمالثانالمجلدالمؤلفو(فى،البوريمعيد

وآداهاالفارسيةاللغةأستاذعلوبالوهابعبدللدكتوؤالضكربخالصيتقدموالمركز

العربى.للظرىءوتقديمهالمهمال!بهذاترجمةفىالكبرجهدهعلىساعد

التوليق،ولىواللة

اليفعاةدالسميعكبجمالىهـ/

الشرقيةالدراساتمركزمدير
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لكتا!كاملةترجمةهذه

ول؟+ءأح؟ا:اء!م

ا*9أنا،+14!ر+؟+هةله

+"هلى7ااحلا39بهاقامإنجليزيةترجمةوهو

للا(أ11؟ء+!.ء!م4+ء!"لااطأ؟"؟+9ح5+حم+.لا،ه+04+ء6898)

بعنوانالفرنممىالأملعن

4!أ8طرط!58؟4ءا!.ولفء8ء3هر،؟+ء

155ة+4هء!7ول



الراخ!الباب

الدينيةالمؤلسل!ات
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مدخل

الأبوابمعالتوازىعلىنحافظحتىاالدينية"المؤسساتالبابهذاعنوانجعلنا

قألدين،صارمةتفرقةإيجادبالعنوانالمقصودفليسذلك،؟ومعالسابقةالثلاثة

دينية.م!نةللختانف!نت.الاجتماعيةالشعبحياةجوانب؟فةفىمتغلغل

فعلآكانتنفسهاوالحرب؟دينيةمزسسةالمقكية؟نتتقدمالذىالمعنىوبهذا

يتعلقفيماحتىإسرائيلبنىوشريعة،الأقلعلىإسرائيلبنىتاريغبدايةفىدينتا

ذلكومع.الإلهإلىبالاحت!موتسمحدينيةشريعةتظلالدنيويةبالشؤونمنها

مباشزا.اتصالآالإلهعبادةبظاهرالمتصلةالمؤسساتالبابهذافىسنتناول

عنالأفرادأوالجصاعاتبهاتعبرالتىالأفعالنقصدفإننا)عبادة"نقولحين

يتقدمالربكانلماولكن.الإلهمعالتواصلإلىخلاطامنوبسعونالدينيةحياتها

الدينيةالعباداتفىالإنسانفعلفإنخالقها،بوصفهالمخلوقاتكافةصكلىبا!رورة

جوهرها؟فىاجتماعيةظاهرةوالعبادة.لخالقهالمخلوقاستجابةجوهرهفىيعد

وفىأمكنإنثابتةأماكنوفىثابتةقواعدوفقيؤديهاإياهاأدائهفىحتىفالفرد

بدونلهاوجودفلاالمحددالمعنىبهذاالعبادةأخذناوإذا.عامةبصفةثابتةأوقات

.طقوس

للملكتؤدىالتى؟لخدمة،خدمة"أى"عفداه"للعبادةالمعتادالعبرىواللفظ

هدالعبادةمظاهرأداءالرب)خدمةادالأولتوالمعنى.3(.36:الأولالأيام)أخبار

يهوه"خدمة(عنالمقدسالكتابويتحدثوغيرها(.113،و313:9:)الخروج

37:)الخروجوالضسكن36(03:)الخروجالخيمة"خدمةاوعن37(33:)يشوع

،54



العبادةثعالمنبعينهلفعلنفسهاللفظويرد14(.44:)حزقيالوالهي!91(

5(.و35:13-36اش3)الخروج

بنىطقوسكانتوربما.الخدمةهذهمظاهرنقصد!!طقوسنقولوحين

المهمةسمتهاأنإلامنها؟استعيرتربمابل،الدياناتسائربطقوسشبيهةإسرائيل

المفاهيمحددتهمعنىوهو،الطقوسهذهاكتسبتهالذىالجديدالمعنىفىتكمن

نأعليناالتوراقىاللاهوتمجالفىنخوضأنوبدون.إسرائيلبنىلعقيدةالدينية

وإنالشرقعباداتسائرعنيميزهاوماإسرائيلبنىعباداتسماتنحدد

.الطقوستطابقت

وحتىمرةأولكنعاناستوطنواأنومنذ.سواهإلهلاإلقاإسراثيلبنوعبد)1(

ن؟ذلكلكنعدة،فقادسفىالتعبدمنذلكيمنعهملمتقريئاالمملكةنهاية

يهوهغيرلآطةتؤدىعبادةأيةوأنالمقادستلككلفىئعبدنفسهالإلهأنيعنى

فىووردلإ(5:والتثنية033:)الخروجالعشرالوصاياأولىنصتكمامرفوضة

خاصةبصفةالعقيدةهذهوحرمت"تغئذ"!.وإئاةتئتيإلقك"الزث6:13:اقثنية

التىالحسيةالطقوس؟فةاسئبعدتوبذللث،لهوهكرفيقةأنثىإطةبأيةالإيمان

واحدإلهسوىإسرائيلبنىعنذهناكفليسالآطة.منبأزواجالإيمانعننشأت

بنىعقيدةأهدافمنكانثممن؟وخطاياهنجاستهمقابلهفىالإنسانأدركمقدس

فعلعلىيتوقفالفكرةهذهحضورمدىأنولووالتكفيؤالتطهرإسرائيل

.آنذاكالدينىالتطورومرحلةالعبادة

ولم"العهدإ.ربفيهوه.التاريخفىيتدخلإلهبهم؟خاضاإلقاإسرائيلبنوعبد)3(

فىحدثكماالكوننشأةحولتدورالتىللخرافاتتقنينإعادةعقيدتهمتكن

455

http://al-maktabeh.com



يهوهأبرمالذىالعهدبذكرىتحتنىبل.كنعانفىكماالطبيعةلأساطيرأوالرافدين

ف!ن.تستعيدهأوالعهدهذاتدعمأواقاريغلحظاتمنمحددةلحظةفىشعبهمع

.الخلاصمنتارئحابهاوثستبدلالزمنيةالأساطيرينبذشعبأولإسرائيلبنو

منتقلللاالقديمالعهدفقراتبعضفىتترددالتىالقديمةالأساطيروأصداء

تعدالطقوسأنإلىاليوميذهبونالباحثينبعضكانوإذا.الفكرةهذهأصالة

بنىعقيدةأنعلىالتأكيدمنفلابدإسراثيل،بنىعندحتىالخرافةعنتعبيزا

بالخرافة.لاباقارلغترتبطإسراثيل

!طتاهماالعشرالوصايافنيسختا.عقيدتهمفىصبورإسرائيللبنىيكنلم)3(

يرجعالتحريمأنالمؤكدومن8(،5:والتثنية034:)الحروجالصورتحريمتتضمن

يهوهأنسببهاوكان،لليهوديةومميزةبدائيةسمةالتحريمهذاو؟ن.موسىعصرإلى

السماءأعالىمنيتكلمويهوهقصويز.سبيلفلاوبالتالىالأبصارتدركهلاإله

فوقالناروسطمنيهوه!طمهمحإنشيتاإسرائيلبنويرولم33-33()الخروج"03:

نأمفادهاواحدةنتيجةإلىالنصين*ويخلصا-18(؟45:)التثنيةسيناءطور

إبئنظركانيهوهأنهذامعنىوليس.دينيةصوررسمعليهممحرمالبشر

عقليةفىمعنىكهذهلعبارةكانفما؟البدايةمنذخالصروحافىككيان

يعدالصورتحريمأنأى.وافيةغيرستكونل!لهصورةأيةأنمعناهبل؟العبرانيين

و؟ن.لاحقةلعصورفركروحاقككيانتعريفهأما.الرببتساىضمنئااعتراقا

عباداتأنساقاستنساخمنإسراثيلبنىلديانةحمايةالبدايةمنذالصورتحريم

تلبى.وحسيةجسديةاحتياجاتمنلهممابكلكالبمثرالآطةفيهايتجسددخيلة

لمذلكتناقضالتىالمحدثةالآراءمنالرغمفعلى.مهمةنتائجذلككلوترتبت

ه"6



أوفىشيلوهفىكهذهصورةهناكتكنولمالتابوت(.9فىليهوهصورةهناكتكن

غيرل!لهدعاماتأصلآ.سوى(الذهبيةيربعام)عجولتكنولم،سليمانهي!

وعلى؟المؤمنينأماممفتوخايهوهفيهيمثلالذى(الأقداس"قدسيكنولم.المرق

كانتبلبه.يرتبطإل!رمزأوتمثالأىمنيهوهمذبحيخلوالمذابحسائرخلاف

.يهوهمقامحيثللسماءدخاتاتصعدإسراثيلبنىقرابين

أيضاترتبطولكنهاالتوراق.باللاهوتترتبطالعبادةمؤسساتفدراسةثممن

عنربمابل،الطقوستفسيروعنالتشابهأوجهعنتبحثحيثالأديانبتاريغ

تعددينهمشعائرإسرائيلبنىأداءطريقةوصففإنذلكومعأيضا.أصوطا

لغوايةالعصوربعضفىديانتهمخضعتإذ؟الكتابهذافىاهتمامنادائرةخارج

هذهإلىنتطرقولنأحياتا.خالصةوثنيةكانتبل؟المعتقداتبينالتوفيق

هذهوصففهدفنا.مباشرةغيربصورةإلاالتاليةالفصولفىالانحرافات

لليهوديةشرعيةمؤسساتباعتبارهاالقديمالعهديقدمالتىالدينيةالمؤسسات

المفروضةالأفعالثمعليهاالقائمنننصفثمالعبادةبأماكنوصفناوسنبدأ.الحقة

وأعياد..الدينىبالتقويموتحتتم(،الرئيسالطقسو!القرابن،سيماالا
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الأولالفصل

السامييقمقادلى

مندعاءوبسمعالولاءيتلتىالإلهأنويفترض.لإلهيؤدىمظهرالولاءالعبادة

حاضزايكونأنالإلهفىيفترضثممن.العبادةبهتؤدىالذىنالم!فىإليهيضرع

فيهتشزكمفهوموهو؟الأقلعلىالعبادةفعلأداءأثناءفىبأخرىأوبصورةفيه

عامةالساميينعندعنهاالتعبيريتم؟نكيفنرىأنالآنوهدفنا.الأديانكافة

خاصة.إسرائيلوبنىالكنعانيينوعند

المقدسالحيز10

مذبح-بعينهابقعةعلىيقتصرلاالمقدسنالم!أنالساميينديانةسماتمن

يقتصرولا.المذبحأوبالهي!تحيطدائرةيشملبل؟العباداتفيهاتؤدى-مقدس

سوؤيطوقهادائرةبهاتحيطكانتالأكبراليونانيةفالهيلا"؟الساميينعلىهذا

هذاأنفيبدوالساميينعندأما.المقدسالحيزتمثلالمحصورةالمساحةوكانت

خاصة.م!نةلهكانتالمقدسالحيز

ساحةلههي!فصاعذام.ق.0003منهناككانالرافد-شبوسطخفاجةفى

هناككانوربما.ياردة07*001مساحتهبيضاوىحيزبهايحي!واسعةأمامية

فوقاطي!عقيرلئميدوفىالرافد-ش.بشمالالعبيذفىنفسهاالحقبةفىمماثلمقدس

ومعنصفها.عنيزيدلامايشغلكانولكنهالأرضمنوواسعةمستويةمساحة

808



ساحةطا؟نتالضخمةالبابليينهياكلفإناندثرالهياكلمنالنمطهذاأن

تخطيطهاأنإلا،كذلكتكنفلمالخالصةالأشوريةالهياكلأما.عامةبصبفةأمامية

بساحاتهاالهياكلكانتالكبيرةالبلداتداخلوفىساى.غيرتأثيروجودعنينم

والمنشآتالزجورةكانتأورفىالثافةالأسرةعهدوفى.مقدسصفىتتجمع

مراتورممت،مربعةياردةمئتىمساحتهمغلقحيزفىمشيدةبالعباداتالمتصلة

إتيمينانكىزجورةكانتبابلوفىالثاق.البابلىالعصرفىتوسعتهاتمتبلومرات

جوانبه.علىدينيةمنشآتبهمربعةياردةأربعمئةمساحتهمغلقحيزفىمشيدة

إلهلإيلومقةققدشاالميلادقبلالأولىالألفيةفىتضمالعربمجزيرةمأربوكانت

لملكة.العربىالاسموهو!بلقيس"محزمباسماللاحقالتراثفىعرفالذىالقمر

!شعلىضخممدخللهو؟ن،ياردة07*001ومساحتهالش!بيضاوىو؟نسبأ،

معمد.بهو

منأبعدإلىجيدةحالةفىبقيتالتىالهياكلأقدمتعودلاوالشامفينيقياوفى

فىبعلمقدسوأعظمها.أقدملطرازتواصلآتعدشكولاولكنهاالهيلينى،العصر

وهناك.مربعةياردة335مساحتهالأرضمنمستبرحيزوسطمشيدوهوتدمز

ساحةعلىمشيدصغيرأيوقهي!وهوةبطرطوستوتيسفىققدسأيقما

اليتد.وأمأمريتأي!ماونذكر.ياردة09*014مساحتها

وتمأيقما.ساحةبهتحيطف!نت4بأورشليمسليمانهي!قافمطهذاوالبع

ياردةثلاثمئةعرضهمستوتاحيزأصارتأنإلىهروبيدعلالساحةهذهتوسيع

كانتا9-379:الخررجفىوردكماالبريةمقدسفىوحقتقريتا.خسحئةوطوله

هي!بأنحزقياليوتنبأ،قصبة05*001مساحتهادائرةفىمنصوبةالخيصة
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ائفقذشتين"لفقضليمربعةقصبة005مساحتهاساحةفىسيشيدالمستقبل

03(.43:)حزقيالؤالمخقل"

المقدسالحيزكانالمدنخارجالطلقاطواءفىتؤدىالعبادات؟نتوبينما

حيزيميزماأوالأضرحةببعضاليوممجيطالذىالأحجاركذلكمنبصفيتميز

لاستحالالقديمةالبدائيةالمنشآتهذهمنأىقيولوالصحراء.فىالصلاة

الضوءيلتىالبابليةافصوصأحدأنإلاكثيزا.أحدثحقبةأحيازعنتمييزها

جلجال"أهافىالأردننهرعبوربعدإسرائيللبنىوقفةأول؟نتعليها.

وتختنواإلخ(16:ؤ6و01:9:وه491:)يشوعخيامهمنصبواحيث)الجلجال(

بهاالقرابينفدمتشاولعهدوفى.ا(.5:)يشوعبالفصحواحتفلوا9(5:)يشوع

نأإلا33(.31،ا:وهبعدهاوما7و15:13ا:وا8.ا:الأول)صموئيل"يهوه"فذام

ا:3)هؤسعإيلبيتإلىإضافةبالجلجالالقرابينتقديمبعدفيماحرمواالأنبياء

لعدةبم!نتهاحتفظالعامةللعبادةم!ئاالجلجا!كانتإذن4(.4:وعاموس13

دبهرهوردالذىجلجال"ها)يشير"بيتبهاشيدطي!دبهرأىيردلمولكن،قرون

انظر-الأحجار()من"دائرة"تعنى"جلجال"و!طمةآخر(.م!نإلى1393:نحميافى

أخذتحجزاعشراثنىبهاأقاميشوعأن.؟4:يشوعفىوورد-)عخلة("تجلخل"

الحيزحدودترسيمفىالأحجارهذهاستخدمتفربماثممن.الأردننهرسريرمن

للعبادةم!نأولعلىاختيارهموقعحينإسرائيلبنوبهاوضعهاربماإذ،المقدس

تفسيروتمأقدمكنعاقمقدسموضعتميزكانتربماأو"؟الموعودة"الأرضفى

إسرائيل.بنىتارلغإلىبإشارةبعدفيصاوجودها
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بأكمله.جبلأ؟نربمابلالأرضمنشاسعةمساحة!المقدس"الحيزكانوربما

وكانتعدة،ساعاتاجتيازهوبستغرق؟الحرمهؤمقدسحيزبهايحيطفمكة

بأكملهحرمونجبلو؟ن)أنصاب(.الأحجارمنبعددقديئاتتحددحدوده

منأمزاموسىتلتىسيناءطورفوقالعظيمالضجلىوقبل.اسمهيشيركمامقذشا

ا:9)الخروجقاعدتهلمسحتىأوتسلقهوتحريمالجبلدائرةمحيطبزسيميهوه

.)13

الديغيةالعبادةلأم!نالمقدسالطابع30

الأساسىالمعنىوهوالدنيوى،الايبشعمالعنمنزفاأىفقدشاالعبادةم!نكان

تين"لفقضليحزقيالبهي!المحيطةقصبةالحمسمئةوخغلتمقدسإ.9لكلمة

مساحةلفصلمحتملانسببانهناكوكان.3(.43:)حزقيالؤالئخفلي"ائئقذليى

لضكردسهاأرضهممنجزءاقتطاعالبمثراختارفربما؟مقدسةلتكونوتجنيبها

فىاقصرفحريةطمتصبحالعشرهذاوبأداء؟الأرضعلىالعشرمنكنوعلهللاه

والمخيفالغامضالحضورلأنالدنيوى،للنشاطحذاوضعواربماأو،البقية

يتفقافاقالسببوهذا.العبادةم!نحوليشعكانالمقدسفىإل!لكيان

الصحيحةالنظروجهةكانتا!ئاولكنوروحها.وطقوسهاالساميينديانةونصوص

المحرماتببعضوتمييزهالمقدسالحيزتجنيبو!ألا؟واحدةفافتيجة

فىإلاالحشائشقطعبلالشجروقطعالصيدخرمالم!الحرمفنى.والامتيازات

ثيابوارتداءالدينيةالطقوسبعضأداءويتعينالفقهاء.استثناهاحالاتبضع

دخله.لمن2منملاذالأقلعلىمنهوجز،دخولهقبلخاصة
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سيناءطورحرمةإلىالإشارةوسبقتإسائيل.بنىعندكاننفسهوالشىء

قذاأزقحتأقاقائلآ:يعقوبصاحإيلبيتفىرفيياهفبعد3.1(.91:)الخروج

تققيربئالآ:المشتعلةالعليقةعندلموسىالربوقال17(.38:)التكونانت!نأ"

أزض!غقي!ؤايفأثتاائذىانتؤ!عغلأنيىنجقئكمنجذاةداخقغقفتا.إلى

.18:)العدد)الخيمة"منالاقترابإسرائيلبنىعلىوخرم(.ه3:)الخروجئقذشة(

المحاذيركلماوتشتد،المقدستحىعلاماترضعتأورشليمهي!وفى33(.

بنىاجتماعم!ندخولاليهودلغيريحليكنولم.نفسهالمقدسمنالمرءاقترب

نإبلالمبرت.الحرمةهذهانتهاكعقوبةبأنتذكرعلاماتهناكوكانت،إسرائيل

إلادخولهمجلكانفما"،الأقداسأقدسفىيقاميكنلمالمقدسالقربانطقس

كأنكما15(.16:)اللاويننالتكفير()يومفىالسنةفىواحدةولمرةالكهنةلكبير

التىالستاللجؤومدن3(.38-او05:3-153:ايلأول)الملوكملاداالهي!

الم!نفىقديمةمقادسعنورثته1-6(03:)يشوعاللجؤبامتيازأيضاتمتعت

نفسه.

العبادةام!قاخقيار30

م!نفهو.العباداتممارسةفيهائحلالتىالأماكناختيارالبشرلحريةيثركلم

فيهالالهتجلىعلىيدلبمانالم!تحديدمنلابدكانلذا،لإلههالمتعبدفيهيلتتى

وأالالهبظهورأى،صريحبتجلبطريقتنن:ممكتاهذاوكأن.بفعلهأوبنفسه

الاله.لقؤالطبيعةمظاهرتعزىحيثضمنىبتجلأو،علامةأومنهأمربصدور

تعبدأماكنتحددالإلهيةالتجلياتكانتكيفبعدفيصاسزى.التجليات)أ(

فيهالهظهربقعةفىجدعونيدعلىغفرةمقدسشيدالقضاةعهدوفىالآباء.
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تلتىأمرعلىبناءأخرىروايةوفى34(،6:)القضاةالرواياتإحدىفىيهوهملاك

ملإكفيهاوقفببقعةأورشليمهي!وشيد35-36(.6:)القضاةرؤيإهفىيهوهمن

)والنص0334:الخروجوفىا-35(.346:الثافى)صموئيلمذئحاداودبهاوأقاميهوه

لإشيى!أضتغم!نأىفىالقرابينيتقبلبأنالربوعد(تصحيحإلىمجتاجلا

تجلى.حيثماأىفيه،؟كزالما

إلىيرجعقدما،الساميينعالممنأخرم!نأىفىذللثيشبهماهناكوليس

بلادفىفالإلهذلكومعالمقادس.بناءبدايةعنصريحةنصوصإلىافتقارنا

الهي!إنالأكديةالطقوسوتقول.هيكلهترميميتحتمعندمايتدخلالرافدين

علىالحصولأمكنإذاإلابنائهوإعادةهدمهلمجللاالانهيارلخطريتعرضحين

زجورة)يتيمينانكىبناءلإعادةلنبوبيلضرأمزامردوكوأصدرذلك.تؤيداتنبؤ

الهي!بأساساتعصفترياخاأهاجمردوكإنيقالنبونيدوسعهدوفى.بابل

فىوسينمردوكمن*نبونيدوسيرىأخرىومرة.ترميمهعلىالملكعزمالذى

فىجوديارؤيافىكانمثالأوضحأنإلا.حارانفىسينهي!بترميمويأمراهرؤيا

هيكلهبترميموأمرهننجرسوالإلهلهتجلىحيثالميلادقبل0003سنةحوالىفىلجش

لإصلاحالطريقةبهذهتتدخلالآطة؟نتوإذا.عليهعزضقخطيطوفقاإنينو

مواضعها.واختياربنائهابدءمعأيضاتتدخلكانتأنهافلابدمقادسها

فىفعلهأوالإلهتجلىترىالطبيعيةكنعانديانةكانت.المقدسةالمياه)ب(

وفىبالماءالماشيةقطعانتمدالتىالآباروفىتثمرالأرضتجعلالتىالماءعيون

قنزلالسحبتتجمعحيثالمرتفعاتوفىالخصوبةبهذهتشهدالتىالأشجار
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لهموكانتوفلاحينرصكاةوأسلافهمإسرائيلبنووكانله.احتياجطولبعدالغيث

نفسها.العقليةهذه

والجاروالأنهارالمياهبقدسيةالمتعلقةوالخرافاتالمفاهيمكافةجانتانحيناوإذا

الشامفنى.الأماكنهذهبندرةلفوجئنابالماءالمتصلةالعبادةأماكنعلىوكزنا

ينابيعوبضععفقانبعهناكفينيقياوفىهيرابوليس؟بركةوهناكبتدمرنبعهناك

هذهفىعامةعبادةأيةممارسةعلىدليلأىوالنصوصالآثارفىنجدولا.أخرى

كانتربماآنذاكتمارسكانتالتىالعباداتأنإلااطيلينية،الحقبةقبلالأماكن

.أقدمعصورفىشائعة

قربدبانمكرسمقدسالروميةاليونانيةالحقبةفىهناككانفلسطينوفى

الكنعانيين.أالةلأحدأقدممقذسموضعبنىأنولابد؟الأردننهرمنابمأحد

فلعلهاالمباشرسياقهافىأخذتإنالمقدسالكتابفىأماكنأسماءبضعوهناك

اسمهايميزهاالتىفقادشماء؟بزأونبعمنبالقربمقادسوجودإلىتشير

أعينأوالقضاء"أعينباسم7(14:)التكوينأيضاتعرفإمقذس"كم!ن

شييش""عينهناكأريحاإلىالقدسمنالطريقوعلىمشقا!(.)غ!الوحى(

تتين"ها"عينهناككانتأورشليموفى17(؟و157:18:يشوع:الشمس)عين

بيز"بعلاتباسمتعرفكانتبافقبقريةوهناك13(؟3:نحميا،التنين)عين

وأديانةعلىتدلكلهاالأسماءوهذه8(؟91:)يشوعالبز()سيدةتعنىوربما

بأيهرىترى(الذىاللشروى""طاىبئرواحتفظ.الأقلعلىدينيةأسطورة

3،36:)التكوينإسحاقعاشوهناك13-14(16:)التكودنلهاجرالإل!التجلى

جيحونعينعندمل!ئسحسليحانأن33-.،ا:الأولبالملوكووردا(.ا3:وه

،6،



الهي!.بناءقبل(للتابوت)ربمايبدو!علىمفديىبالم!نو؟ن،بأورشليم

وأقام31(31:)التكوينيهوهإبراهيمنادىحيث"بيرشيتع"وذاكهذامنوالأشهر

3(.33-ه36:)التكوينبالم!نلهتجلىأنبعدليهوهمذئحاإسحاق

سمةالقديمالأدقالشرقأنحاءفىالأشجارلبعضكانت.المقدسالشجر/-(

بآطةترتبطأوللخصوبةرمزف!.الرافديننقوشفىشائعالمقدسوالشجر.دينية

الآطة؟تمثلكانتنفسهاالأشجار؟نتإذافيصش!هناكلكن.الخصوبة

معلوماتمنلديناماوكلنذاتها.ئعبدتكنولمبالعقيدةترتبطكانتفالشجرة

ننسىألاعليناولكنيونافى،بتأثيرويصطبغمتأخرلتاريخيرجعفينيقياعن

لعشتارت.مكرسة؟نتبخاصةالسرؤفشجرةالإطات.بعبادةالشجرارتبا!

أحدمثوىتميزمعزولةأشجارمجموعةأوشجرةهناكالحديثةفلسطينوفى

إسرائيلبنىعلىيغضبونالأنبياءو؟ن.القدمشديدتقليدوهو.المسلمينأولياء

شجريحوارأو13-14(4:)هؤسعالشجرظلفىالتلالفوقالقرابينلتقديمهم

أماكنمنهاالمستقاةوافصوصالتثنيةوتدين(.هو193:57:)أشعياءالئطم

والملوك133:)التثنيةخضزاة"يثمخرةكلؤتختالئلالي"غلىتقامكانتالتىالعبادة

3و6:17و303:3:إرمياءوانظر01و4:17ا:6الثاقوالملوك33ا:4الأول

افصوصهذهأنأيقماهنايلاحظولكن(.ه57:وأشعياء338:ؤ613:وحزقيال

م!نتمييزعنيزيدلافدورهاالأشجار4طذهتؤذىعباداتأبةإلىتشيرلا

.العبادة

ينبىولكنأيضا،بشجرةالعبادةأماكنتمييزيمكنكانإسرائيلبنىوعند

القديم.العهدفىدبهرهاوردالتىالأشجاركافةعلىالمبدأهذاتطبيقمنالحذر
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تزيدلاوقد3(،!ا:الأول)صموئيلالئطمبوادىمقدسعلىعلامةثمفليس

بينذئوزة(اتخقيماأما.طبوغرافيةإشارةعن3(.ا:الأول)صموئيلتائوز"تلوطيما9

بنىبينتنشبالتىالخلافاتمجلتقومالنبيةكانتحيثإيلوبيتالرامة

"بلوطةغيرأنهاالواضحومن(؟ه4:)القضاةدينيةمنزلةالاكانتفربماإسرائيل

رفقةمربيةكانتأخرىدبورةقبرتميزو؟نتإيلبيتتحتكانتالتى!الدموع

دفنحيثشكيممنالقريبةالبلوطةأنالمؤكدمنولايزال8(.35:)اقكوين

أنهاويبدو.العبادةأماكنأحدتتبعكانت4(35:)التكوشأسرتهأوثانيعقوب

كبيزاحجزاتحتهايشوعوضعوالتئبشكيم،يهوهمقدسر"فىكانتالتىالشجرة

شيهيتم،فيائذىافضب"ئطصةوبننبينهاالربطيمكنلذا36(،،3:)يشوع

عندهأبيمالكأعلنعبادةم!نتميز؟نتالتىافص(تصحيحمع96:)القضاة

وأ"المعقمأبلوطةأىئوزهيم)تلوقيباسمأيقماتعرفنفسهاالشجرةوهذهمل!.

أنهاوالأرجح13،6:التكوشفىشكيممقدسأى"تقوم"وتسىالعزاف"؟)بلوطة

حبرونمنوبالقرب37(.9:)القضاةشكيممنبالقربنفسهاالعزافين("بلوطة

واستقبل18(ة13)النكونمذئحاإبراهيمأقامحيثتنزا()تثوكلاثهناك؟نت

الع!رحتىم!نتهاالاوظلت8(18،4:)التكوشالغامضننالثلاثةزوارهتحتها

إبراهيمأن+31:التكونفىوردسبعبئرعبادةم!نإنشاءوصفوفىالبيزنطى.

ثلأ".أ"ؤغزيق

و!القديصةالمقدسالكتابنسخمنمستوحاةائطم،وابلوط"لفظىوترجمة

ضخمة.شجرةأيةويعنيانمترادفانالعبريانفاللفظانأكثرلاتقريبيةترجمة
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فجعلتالآطة.مسكنتعدكانتالسماءتطاولالجبالكانتلما.المرتفعات)ء(

؟نواالجبلهذامنالشرقوإلىالدنياأ.إجبلفوقالعظامالآطةمولدبابلأساطير

أولفىفوقهالآلهةوتجتمعمنهالشسىتمثرقالذى!المشرقجبل5بوجوديعتقدون

الأرز!"جبل؟نأيضماجلجامشملحمةوفى.الكونأقدارلوضعالسنةأيام

الآطة.مسكن

وأصافونقمموعلىصافون.يسىمقدسجبلإلىشمرةراسقصاثدوتشير

عرشكانوفوقهلبغل،معبذاأناتشيدوعليهمغا؟تجتمعالآالةكانتمنحدراته

البحارةونقلصافون"،)بعلباسمبعلغرفالجبلبهذالارتباطهونظزابعل.

ويمكنكورفوحتىبهابلغواوربمازيوم؟-إلىالاسمبخهذاعبادتهالفينيقيون

أرادالذى13-1415:أشعياءفطاغية.المقدسالكتابفىالأسطورةهذهأثارتتبع

تجتلغلىؤآنجيشالثهكؤايهبقؤقكزييميئ"آزقغقال:للربنذايكونأن

الغلييثلأضيزالشخاب.ئزتقغاتقؤقأضغذ.الشتاليأقاصفيالإنجتتاج

الملكبملقارتارتب!الذىصورملكنجداا-3846:حزقيالوفى)إيليون(".

فوقه.منبهئدتىأنقبلالئقذيي!"الثإ)تجتلعلىواقفالمدينتهالإله

علىمحددبموضعموقعهتحديديتطلبانوعبادتهالمقدسالجبلهذاتكردس؟ن

العقيدةبينأوالمجرد،والمثالالمادىالواقعبننفاصلثميكنفلم.الأرض

صافون،جبلكذلك.اليونانفىوجبلأالآالةبيتالأولمبجبلف!ن،والأسطورة

اليونانيةالعصورفىوكان؟شمرةراسشماليقعالذىالأقرعوجبلبعلبيت

بعل.وريثكانإذ،فوقهئعبدكاسيوسزيوسو؟ن،كاسيوسمجبليعرفالرومية
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آخر)اسموسريونالناندبهرفيرد.كنعانبأرضأخرىمقدسةجبالهناكوكان

افانيةالألفيةفىالحثيينمعاهداتفىالواردةالآالةقوائمفى9(3:التثنيةلحرمون:

أغضبالفينيقيينأحدأنبقبرصنقششجلعدةبقرونذلكوبعدالميلاد.قبل

مقدشا؟جبلآكانأنهعلىيدلنفسه"حرمون"اسمأندبهرناأنوسبق.لبنانبعل

مقادسأطلالتغطيهاالومحتىوقممهاالأرضيةالكتلةهذهمنحدراتولاتزال

يعرتم!نمنهابالقربو؟نالميلادى+الرابمالقرنفىعامرةلاتزالكانتعدة

علىالرؤيوىهينوخوينص5،33:الأولالأيامأخبارفىوردكماخزفون""تغلب

.حرمونصكلىنزلوابالنساءالاتصالحاولواالذينالملائكةأن

نأيرجح91(33:)التثنيةزبولونبر؟تفنى.للعبادةم!تاأيضاتابورو؟ن

فىيقعكانالذ!تابورالقرابينلتقديمالقبائلعليهتوافدتالذىالجبليكون

نأإلا،النصهذافىنظرموضبعليستالعبادةهذهوشرعية؟القبيلةهذهتخوم

غلقنسموكلة"قخحإلىبتحوالمإسرائيلبنىوزعماءوالملكالكهنةيتهما5:هوشع

ومن.مدنسةعقيدةخلالمنالشعبعلىللقضاءالطريقبتمهيدهمأىتائوز!

جبالقائمةإلى.تابوريضمطفيفنص!تصحيحإلىالاستناديمكنأخبريناحية

معجنبإلىجنتايقفساوبذلكالببلولمى؟فيلونأوردالتىالمقدسةالفينيقيثنا

ترجمتلتونابهاستشهدناالذىهوشعنصوفىوحرمون.ولبنانصافونجبال

الكتا!لدىاسمهصارتالتى"إيتابريون"بكلنة"تابوزاليونانيةالنسخة

زيوس!مكرسمقدساليومرودسفىوهناك"أتابريون".إلىإضافةاليونانيين

بعرفماتمثلو؟نت،الخارجمنرودسدخلتالعقيدةأنوالأرجحأتابريوس؟
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الاسممجهولللجبلتابوركموقععكأخيزاالمسيسالتراثواستقر.تابوز"بعل

1(.17:متى)انظرالمسيحتجلىشهدالذى

المقذس("الرأسكانفربنا.للعبادةكم!نطويلتاريخأيضاللكرملو؟ن

وفى.الكرملهوفصاعذاالثالثتحتسىمنذالمصريةالجغرافيةالقوائمفىالمذكور

جبالأحدبأنهالكرملالسيلاكممىبيرييلوسيعزفالميلادقبلالرابمالقرن

علىمذبحهناكوكانآن؟فىوإلهجبلاسمإنهتاسيتوسويقول.المقدسةزيوس

بعلالإلهو؟ن.تمثالأومعبدبهيكنلمولكنقرباتا،فسياسيانبهقدمقمته

الأرجحوهوأو"شميم"بعلباليوميعرفعظيمشرقىلإلهتجلوهوالجبل

كذلك،الجبلملكيةإسائيلوبنوالفينيقيونتنازعوكما.صوزراس."ملقارت

النهايةفىوحدهيهوهحقوقوترسخت،يهوهعقيدةتنافسصوربعلعقيدةكانت

03-48(.18:الأول)الملوكبعلأنبياءعلىالمعجزإيليابانتصار

مكرسةكانتجبالعلىالاستيلاءفىيهوهأسلوبعلىواحذامثالأإلاهذاوليس

وحشىبقركعجلىيقفزانو!يونلبنانجبلىفجعلالقداى.للأطةقبلمن

جبلاسممحلحلتالكلمةأنالابدواالجنوب"صافونوخلق6(؟93:)المزامير

القديمفالعهدذلكومع13(.98:)المزاميرباسمهفرخاوحرمونتابوروترلمأخر(،

وصهيون،تجلىحيثسيناءمقدسنن:جبلننسوىلهليسيهوهبأنصراحةيبشر

و،:ا3:)الخروجالحروجقصصفىالثإ"أتجتلباسمحوريبويعرفصكاش.حيث

سيناءمنيهوهوجاء8(.ا:9الأول)الملوكإيلياوبجبل13(و5:34و37:18

أورشليمهي!فىواستقر18(68:المزاميرفىالغامضوالنص؟33:)التثنية

مأحورانكتلةبهالمقصود)هلباشانجبلو؟ن13(.81:الأول)الملوك
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صهيوناحتقرإذنفلماذاالثإ"؟"تجتلأ(الشمالمنالمنطقةعلىالمطلحرمون

"الجبلصهيونوجبلا-17(؟686:)المزاجميرلهبيئايهوهاختارهالذىالصغيرالجبل

نصوصوفى9(و3:99و43:اا:وه5و36:3:)المزاميرالمزاميرفى!المقدس

31033وإرمياء03و611:66:وه13و7:57و3713:56:)أشعياءاللاحقةالأنبياء

منحدر9وا(.ا3:وصفنيا17و4:ا3:ويوئيل9،1603:ودانيال0304:وحزقيال

3-3(.48:)المزاميرالعظيمالملكيهوهمسكنصهيونجبل؟نالحقيتىصافونأ

ؤتزتعغايختاليزأئي!فيثابتاو"تكونارتفاغاصهيونجبلسيزدادالأيامآخروفى

-ا4:ميخا!3-33:)أشعياءالزث"أ"تجتلإلىالاقيمكلإتييماؤتخيرىالئلآليقؤق

"أورشليمعليهبنيتا"جاغاليتجتلغل9يقومالمسقبلى043:حزقيالوهي!3(.

01(.14:زكريا)انظرفثلى"

الزجورات.!

أقدمومن.عاليةمقادسبناءإلىبالبشرالجبالعلىتجلىالإلهبأنالإحساسأدى

وعقيروالعبيدوخفاجةأوروك)منهاعاليةمصاطبفوقشيدماالرافدينمعابد

منسلسلةهيئةعلىعليهايقومالمعبد؟نالتىالمصطنعةالقاعدةوبنيتإلخ(.

فىالأسايمىالعنصرافهايةفىوأصبحتهرم؟ش!علىتبنىوكانت،المصاطب

نطاقضندخلتالتىوالمنطقةبابلميزالدينيةالعمارةمقنمالاوشكلتالبناء

الزجورة.أوالطوابقالمتعددةالأبراجنمطوهونفوذها،

علىأيضاأشورفىموجودةأنهاإلاالسفلىالراندينفىللزجوراتتركيزأكبر؟ن

بإيرانزنبيلتشوجاوفى.لإيرانسوسةوفى،مارىفىالفراتمنالشاىالجانب

مربعةياردةا14القاعدةعندمساحتهاتبلغضخمةزجورةمؤخزااكتشفت
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تدلإذتحتيةبنىسوىالضخمةالمنشآتهذهتكنولمقدقا.ا65وارتفاعها

وجودعلىالحفائروتدليعلوها.كانمقدسوجودعلىالسواءعلىوالآثارالنصوص

كانالإلهأنفإما،الحقيقةطذهممكنانتفسيرانوهناك.القاعدةعند2خرمقدس

عنليعلنالسفلىالمقدسإلىيهبطوأنهالقمةعندالمقدسفىيقيمأنهئعتقد

الأرضإلىهبوطهرحلةفىللإلهمستراخايعدكانالعلوىالمقدسأنأو،وجوده

.الأرضعلىالدائممقرهكانالذىالسفلىالمقدسإلىطريقهفىعندهيتوقفوكأنه

نأللإلهيتسنى"كجبل!تشيدكانتالزجورةأنفيبدوالصحيحالتفسيركانوأتا

.فيلتقيانالعابدويرتقيهالإلهيهبطهعملاقدرجش!علىف!ن،عبادهفيهيلتتى

(.والأرضالسماءخلق)معبديإ-يين-أنباسمبابلفىتعرفالزجورةوكانت

لدىوردكماياردةمئةوارتفاعهامربعةياردةمئةقاعدتهامساحةوكانت

السابمالقرنفىوردتإليهاإشاراتوأقدم.المسماريةالألواحأحدوفىهيرودوت

تعرضتإذبعيد؟بعهدالتاريغذلكقبلتائمةكانتأنهالابدولكنالميلاد.قبل

)اقكوينبابلببرجالخاصةاقوراتيةالروايةأنوالأرجحمرازا.والترميمللتدمير

تشييدهوراءالفكرةو؟نتللدمارتعرضآخربابلىبرجإلىأوإليهاتشيرا-9(ا:1

الضوراقلل!تبالأسطوريةالعقليةوفسرتانهاؤالبرجأنإلا،إليهمالإلهتقريب

السصاء.إلىالتسلقمحاولةعلىللبشرإل!عقاببأنهاال!رثةهذه

المعابد50

(.مقدسة)بقعةفىويشيدالعامةالعباداتبهتؤدىبناءبأنهالمعبدتعريفيمكن

)البيت"الأكديةفىفيسمىللمعبد.خاضالفالاايأقدمالساميةاللغاتفىوليس

الكبير((،)البيتيعنىالذىالسومرىإ-؟للفظمنإ؟بلوإاالقصر"أو()بيتو
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السومرى"إ-كوزلفظمنمستعارأيضاوهو"إكوزوهوآخوأكدىلفظوهناك

)بيت("بت"لفظىشمرةراسنصوصتوردالفينيقيةوفىإ.الجبلبيت9يعنىالذى

أيضاالعبريةفىوالمعبدشاخ.و*هماالأكدى(،)إ؟للؤلفظمن)قصرو"ه!"

أسفارفىوالمعبد(.الفينيقيةعبرالأكديةمن)"هتى""قصرأو)بيت("تيت"

تعنىالتى"مقذش"يسىماغاتجا،حزقيالسيمالااللاحقةالمقدسالكتاب

موازتااللفظيردالأقدمافصوصوفىكمعبد.يستخدمبناءوليسققدس"9

اطواءمقدسبمعنىويرد9(،7:وصكاموس1613:)أشعياءانئزتقغإ!!للأماكن

36(.34:)يشوعشكيمبلوطةتحتالطلق

الإله)بيت!بمعنىوالعبريةوالفينيقيةالأكديةفىقستعمكنفسهافالألفاظإذن

كبيتيشيدكانمعبدكلأنوالحقيقة(."قصرهأوالملك)بيت!وبمعنى""قصرهأو

وأنفسهالكبيرالبيتبتخطيطعادةتبنىالرافدينمعابدوكانتالآطة.لأحد

المعابدخططأنإلائه.تمثالفىممثلآيسكنهاالإلهأنئعتقدوكانالقصز

وسببمحسوشا.البابلىالنفوذ؟نحيثماإلابابلفىخططهاعنتختلفالأشورية

العابدون؟نبابلفنى.البيوتبناءأسلوبفىتختلفانكانتاالأمتينأنذلك

،الصلاةمنهاتدارحجراتأمامالصلاةلؤدوابناءانجانبيها،عكلىساحةيدخلون

برؤيةطميسمحالوس!فىبابهناككانولكندخولها،طممسموخايكنولم

التأثيرعنبمنأىظلتالتىالأشوريةالمعابدهذه.الخلففىالحرمفىالإلهصورة

للمعبد،الأطولالجوانبأحدإلىيؤدىمفتوحباببل،ساحةبهاتكنلمالبابلى

بهاتقامالتىالحجرةأخرفىيقفالذىالتمثالليرىيستديرأنالداخلعلىو؟ن
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يعكسكانما،بابلفىمنهغموضماوأكثرأقربالإله؟نوبذلك.الصلوات

الشعبين.بينالدينىالحسفىاختلاقا

دينيةمنشآتوفلسطينالشاممباقبعض؟نتإذاماحولأيضاجدلوهناك

كافئادليلآذاتهحدفىيعدماعاى(فىالقائماالمعبد(أو)القصر(ذلك)منلاأم

الميلادقبلالثالثةالألفيةوفى.الملكقصربتخطيطيشيد؟نالإلهبيتأنعكلى

!هاعاىومبافى)الشمالية(الفرحوتلومجذوأرمجافىالمكتشفةالمعابدأننجد

الألفيةوفى.القديمةالأشوريةكالمعابدالأطولالجانبعلىمباشرغيرمدخلآتضم

الملكية(المقارعلىكذلكطرأأنه)يفترضالتخطيطعلىاقعديلبعضطرأالثانية

رواقأووظلة(الحالاتبعضفى)مرتفعحرمفأضيفتمقيذا.أكثرالمباقفصارت

واتبع.المبنىمنالأقصرالجانبمنيدخلونالعابدونو؟نالآخزوراءأحدهما

حازؤفىحديتااكتشافهتمم.ق.0014سنةفىبنىمقدسفىنفسهالخطيطهذا

التخطيطأيقماوهوم.ق.0001سنةفىشيدوالذىبالشامالصغيرتيناتتلوفى

،.أورشليم"هي!بناءفىسليماناتبعالذىنفسه

الالهطقوسو؟نتغيرها،يفوقماالرافد-شمعابدعنالمعلوماتمنولدينا

لهيقدمثمأولأئكسىالصنمف!ن:الملكطقوسعنتختلفلابهااليومية

المعبدأنيعنىاليوىالطقسهذاو؟ن.فخيمموكبفىللنزهةيؤخذثمالطعام

والمطابخوالمخازنوالخدمالكهنةكمساكنالتابعةالمباقمنكبيربعدديحا!كان

الملك.وق!رالالهمعبدفيالتشابهتؤكدو!ها،والإسطبلات

وجودهأنبمعنى4وحدهبالمعبديعيشالإلهيكنلمالرافدقبلادفىوحتى

هذالكنذلكيعتقدونأتباعهبعضكانربما.المبنىهذاعليقتصرالمونشاطه
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مجردبل؟ذاتهالإلهيكنلمالمقدسالرمزأوفالوثن.لديانتهمالحقيتىالمعنىيكنلم

معابدلهكانولكنبالطبعمسكنهالمعبدكان.لوجودهحسىوتجسيدمرئيةعلامة

سواءالآطةكباربعضنشاطوكان.الواحدةالبلدةفىربمابلالواحد،البلدفىعدة

وكان.وعرضهالكونطولليشمليمتدبعلأوأشورأومردوكأسماؤهمأكانت

منهبوطهفىالطريقمنتصففىبالإلهالالتقاءرأيناكماالزجوراتمنالغرض

.معبدهإلىالسماء

؟نتنفسهاالمفاهيمهذهأنسنرى"أورشليم!هي!عنالحديثيح!ينوعندما

كانالصوؤتحزميهوهديانةأنفمع.إسرائيلبنىديانةفىأنقىبصورةموجودة

تكون"اشيىعنه:قالالذىوالم!ن!يهوه"بيتبعبارةإليهيشارلايزال"االي!!

93(.8:الأول)الملوكيخييماأ

،،"ا!ضزتقغات6.

بنىمقادسوإلىكنعانمقادسإلىالمقدسيشيرالكتابماكثيزا.التسمية)أ(

للكتاباللاتينيةالترجمةفىيقابلهالذى)باموت"بلفظتحاكيهاالتىإسرائيل

دقيقةغيرترجمةوهذه"مرتفعات".الحديثةالنسخوفى،؟اءح*ءلفظالمقدس

.إيضاحإلىالأقلضنهلىوتحتاج

يرجعنفسهالاسمكانوربما"باماه".الاسممنهاشتقالذىالفعلجذرنعلملا

وأالحيوان"ظهر"معناهالأوجاريتيةفىالمماثلوانلفظ.الساميةاللغاتقبلماإلى

إالأرضيعنىقدأنهولوأيضعا،نفسهالمعنىلهالأكديةفىالمقابلواللفظجذعه(،9

وباستثناءالمقدسالكتابفىهـباماه"ولفظالمرتقع.أوالتلكقمةأيضا(المرتفعة

33:)التثنيةالعدواظهير"يعنىقدالغامضةالنصوصوبعضالعقائديةالإشارات
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وأشعياء3313:التثنيةتحديد:دونللأرضبالنسبة)وردت"مرتفعات"أو93(

السحاب"فزتقغايئ"أو34(18:والمزامير413:وعاموس3ا:وميخا5814:

يعبراللفظالذىفالمفهومإذن8(.9:)أيوبالبحر"أمواج"أو14(ا:4)أشعياء

التل.أوالجبلمفهوميتضمنلانفسهاللفظلكن،خلفيتهعننتأإذاالشىءعنه

الكتابفىالواردةالمعلوماتتؤكدهاالأخيرةالعبارة"المزتقغات".وضع)ب(

فوقكانمنهاالعديدبلبعضهاأنشكفلااباموت".ادموضععنالمقدس

:بلدةمنالمجاورة"باماه"ا!"يصعدون"الناسكانحيثفلسطينمرتفعات

35(.!9:الأول)صموئيلمنهاو"يتنرئون"91(9،13،14:الأول)صموئيلصموئيل

عاليتلكاسماللفظىالتلاعبخلال!من38-0393:حزقياليفسره"باماه"ولفظ

"باموت"ادفىتؤدىكانتالتىوالعبادات.القرابينليقدموايصعدونهالناسكان

ا:و47ا:6الثاقالملوك)فىالتلا!علىتقام؟نتالتىتلكمعجنبإلىجنئاترد

أورشليمشرقيقعالذىالجبلعلىومولكلكموش"باماه"سليمانوشيد9-.ا(

الذه؟فتاتفسيزايعدبالعباداتالمرتفعةالتلالوارتباط7(.ا:االأول)الملوك

هناكف!نت؟مأهولةنجيرتلالفوق"باموت"ابكلتكنلمولكنافصوص.

حتىبل(هو1793:33:الثافىوالملوك1333:الأول)الملوكالبلداتفى"باموت"

لابكلامهيهوهيتوجه63:حزقيالوفى8(.33:الثافى)الملوكأورشليمبوابةعند

"بافوت"ا!سيدمربأنمهوالوديانالوهادإلىأيقمابلوحسبوالتلإلالجبالإلى

و731:33:)إرمياءبأورشليمهنومابنبوادىتوفة"باماه"وكانتفوقها.القاثمة

.الأخيرةافصوصالذهتصلحلا"مرتفعات"بعبارةترجمتهاأنالواضحومن35(.

.العباداتلأداءتستغلأزبؤةأكهاالإشاراتطذهيصلحالذىالوحيدوالمعنى
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الربوةهذهأنيبدوولكن.ناتئةصخرةاستعمالإلىالأحيانبعضفىلجأواوربما

"باموت"عنتتحدثالتىافصوصفىالمعنىيناسبما،عادةمصطنعة؟نت

(5ا:9وإرمياء33:وا179:الثافىوالملوك33و7:14ا:االأول)الملوك"ئبنى"

3(.6:)حزقيال"تبادأوثالثة8(33:الثاق)الملوك"ئهدم(وأخرى

للفظالتفسيرهذاعلىاضوةالحديثةالاكتشافاتألقت.الاثريةالشواهد)-(

فىيارداتا0*8مساحتهاضخم!بيضاويةمنصةعناللثامفأميط"باموت".

أحجارمنوبنيت.أقدامستةمجوالىبهاالمحيطةالأرضعنتبرزو؟نتمجذو

أواسطفىوبنيتحولها.مستطيلوسورالمنصةأعلىإلىيؤدىدزجقلبةوبهاكبيرة

القرابينأنالمؤكدومنعدة.لقرونمطروقةوظلتالميلاد،قبلالثالثةايألفية

حيفامنبالقربنهارياوفىيحوارها.بعدفيماالمعابدوشيدتفوقهاتقدم؟نت

قبلعشرالسابمأوعشرالامقالقرنإلىبنائهتاريغيرجعصغيرمقدسهناك

ستايلأصلفىقطرهاكانالش!مستديرةشبهأحجاركومةويحوارهالميلاد

فىمماثلةمنصةعنالحفاثروكشفت.ياردةا4إلىبعدفيماتوسيعهتمثمياردات

وعلىأورشليمشرقجنوبوفىعمثرالثالثالقرنإلىتاريخهيرجعحازربمقدسق

عنالحفاثركشفتمصطنعةربواتسلسلةهناكملحةمنبالقرتيتلقمة

وأحجارطينمنوبنيتياردة35منهماحالآالأسلمقطرويبلغمنها.اثنتين

أعلاها.إلىتؤدىمصطنعةدزجقلبة.وبهاالأضلاعمتعددبسورومدعمة

الميلاد.قبلوالسادسالسابمالقرنينإلىتاريخهيرجعالمستعملوالفخار

الحقبةمنتاريخهاويتراوح"باموت".؟نتالمنشآتفهذهللتردد؟دا!ولا

دوركانتمنهاالأولىأنأىيهوذا،فىالمملكةعصرنهايةإلىالقديمةالكنعانية
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مجذو(فى)كمابلدةفىتقامكانتوأحيائا.إسرائيللبنىوالأخيرةللكنعانيينعبادة

القديمةالبلدةموقعاكتشفجيثنهاريافى)كمابلدةيحوارأخرىأحيانوفى

لدينا(.ملحةفى)كماطبيعيةربوةفوقالعراءفىثالثةأحيانوفىمنها(بالقرب

"باموت".ادفوقهاتقام؟نتنحتلفةلمواضعالمقدسالكتابمنأمثلةثلاثة

مذبحه.لهيكونأنلابد؟نللعبادةم!تا"المرتقع"؟نلما.الدينيةالمنشآت)ء(

نأإلاكمذبح،استعماطايمكن؟ن"باماه"الاسممنهااشتقالتىنفسهاوالربوة

مذبحإلىالتوراتيةافصوصبعضوتشيرأيقما.فوقهايبنىأنيمكن؟نالمذبح

:6وحزقيال14،34:الحافىوأخبارالأيام313:الثاق)الملوك"مرتقع"منجزءاكان

.)6

فيماوردتااللتين"أشيره"واد)قضيبه"ادتميزا"باماه"ادزخارفأكثركانت

وأخبار13-،1و184:33:الثافىوالملوك1433:الأولالملوكفى"بالمرتقعات"يتصل

نمطإلىضمتاتشيرنصوصافصوصهذهإلىويضاف3.4،ا:4الثاقالأيام

ه7:والتثنية3413:الخروج:صراحة"باماه"أيةتذكرلاأنهاولونفسهالعبادات

لمالإضافاتهذهفمثلأخرىناحيةومن13-5.13:وميخا31-1633:و3و13:

و1633:الأولالملوكبنص"أشيره"آخابأقامإذوحدها؟"باموت"ادفىتكن

بالسامرة.بعلهي!فى33:الثاقالملوكبنص"ققميبه"

علىكعلامةيقاموكانتذ؟رى.نصبش!علىقائتايوضعحجر"قضيبه"واد

ا-.3(،9!ا:وأشعياء344:الخروج51-31،45،53:)التكوينعهدأوتحالف

36-34:)يشوعشكيممقدسفىيشوعأقامالذى"الحخر"النصوصبهذهويقارن

3503:)اقكوينللمتوفىتكريقايقامتذكارتانصتاكانفربماذلكعداوفيما37(،
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علامةوكانالآطةأحدبتجلىيذكر؟نعقائديةوكأداة18(.18:الافىوصموئيل

نومهفىيتوسده؟نحجزايعقوبأخذإيلبيتفىرؤياهفبعد.الإلهحضورعلى

3881:الضكوين:للربأبيتإيل""بيتاهذاأنوأعلن"ققميبه"ش!علىوأقامه

التىالمرحلةالخطوةهذهوكانت،1(.35:فىالموازيةوالرواية3113:التكوينوانظر

ف!نصنم؟صورةفىنحتهإلىالحاجةدونل!لهرمزانفسهالحجراعتبارسبقت

اعتبرتهاالتى"تضيبه"ادأنفىالسببيفسرما،الطبيعيةالخاممجالتهل!لهرمزا

اللاحقةافصوصفىخزمتالإلهحضورعلىممثروعةعلاماتالقديمةالنصوص

افصوصهذهبعضفى"قضيبه"ادأن)يلاحظالكنعانيينديانةرموزسائرضمن

3ا:و753:والضثنية361:اللاويين(:منحوت)صنميحوار"بي!يمل"تقامكانت

13(.5:وميخا

وانظربعل؟)ققميبةإلى33:الثاقالملوكدبهر)يشيرإلةرمزاد"قضيبه"و؟نت

"أشيره"فىتتشلالإطاتوكأنتمؤكد(.غيرالصأنولو36-37.ا:الثاقالملوك

الإلهةشمرةراسنصوصوتوردمغا.العقائدىورمزهاالإطةإلىيرمزاسموهو

37:)القضاةبعلقرينةالمقدسالكتابفىو!إيل،الإلهكقرينةأشيرةدبهر

36(6:)القضاةخشبمنتصنعنفسها"أشيره"ادوكانت4(.33:افاقوالملوك

3ا:3)الضثنيةتخرقوكانت35(6:والقضاة3413:)الخروجالإنسانوبشكلها

يغرسهاحيةشجرةتكونأنيمكنكانأنهاويبدؤ15(.33،6:الثافىوالملوك

كانتولكنها14(33:افافىوالملوك513:)ميخاويجتثها31(16:)التثنيةالإنسان

افاقوالملوك33و1415:16:الأول)الملوكالبشرصنعمنخشبيةأداةالغالبفى

وتقف01(17:الثاق)الملوك"قضيبوت"؟ديقام8(17:وأشعياء33:وا1716:
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العموديشبهشيتاكانتأنهايعنىما9(37:وأشعياء136:افافى)الملوكمنتصبة

السازيةأنعلىدليلثمصيسرنكإمنبأدقهيئتهاوصفويستحيلالساريةأو

إالة.صورةفىلتبدوئنحت؟نت

3603:)اللاويين"باموت"ادملحقاتضمن"خمانيم"ادتدرجافصوصوبعض

!اخارجللفظوجودولا6(.6،4:وحزقيال47،و144:34:افاقالأياموأخبار

)أشعياءوأشيرهمذبحمعأو8(17:)أشعياءأشيرهمعيكونعندماإلا)باموت"

أخبارفىوردمافحسب،الحجمكبيرةتكونأن"خمانيم"ادطذهكانوما9(.37:

أنهاطويلةلمدةئظنوكان.مذبحعلىوضعهايمكنكان344:الثاقالأيام

نأفىللشكمجالآتدعلموالتدمريةالنبطيةالنقوشأنإلاللشسس(أدعامات

يرجعماللفظالحاويةافصوصمنوليسللبخور"."مذابحالصحيحةالترجمة

فىإضافةيعد)أشعياءأقدمها6،46:حزقيالأنويبدوالسبى،قبلماإلىتاريخه

أدواتعنلخيشفىخاصةفلسطينفىتمتالتىالحفاثربعضوأسفرت(.العادة

السبىبعدماعصورإلىترجعمستطيلةأومكعبةأش!لذاتصغيرةحجرية

نظرية"حمانيم"واعتبارها،احتراقآثاروعليهكالفنجانمفرغمنهاالعلوىوالجزء

أمانوغا،متأخرةحقبةفىفلسطيندخلاواسمهالمباخرمنالنوعوهذا.مقبولة

التنقيحفى"باموت"ا!بعبادةفيتصل)خمانيم"(لددبهر)دونالبخورتقدمات

إلخ(.134:افاقوالملوك44و33:33:الأول)الملوكالملوكلسفرىالتثنوى

هوشعوبسجل،الأسطحعلىيقدمكانالبخوربأن93و113:33:لا9إرمياءويفيدنا

.المرتفعاتعلىتؤدئم!كانتالتىالعباداتعناصركأحدالتقبماتهذها43:

منأكبرشىءعلىتقدمالقديم!العصورتلكفىالبخورتقدماتكانتوربما
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الكنعافى،العصرمنمحروقطينمنمباخرعنالحفائركشفت،لخيش"خمانيم"

مجذووشكيم؟فىإسرائيلبنىمملكةعصرمن.صغيرةحجريةمذابحواكتشفت

للبخور"."مذابحبأنهماالنوعين*تعريفويمكن

"تحتالظلفىالمقامة!الئزتقغات"عنوتكرازامرازاالمقدسالكتابويتحدث

طا؟نتولكن،الطلقاطواءفىمقادس؟نتأنهاعلىيدلماخضراء"شجرةكل

ربوةإنشاءيقصدفربما"فرتقع!عنيتحدثوحينأحياتا.بهاملحقةمبالب

وجودتفترضأخرىنصوضاأنإلارأينا.أنسبقكما-"باماه"-مصطنعة

عاشالتىالبلدةأنورد933:الأولصموئيلفنىأيقحا.بهاأسطحذاتمنشآت

حيثالأعظمجبعونمرتفعوفىضيقأ.ثلاثينتسع"حجرة"بهاكانتصموئيلبها

ليناممبنىلهكانربما(ه3:الأول)الملوكالمنامفىيهوهورأىالليلسليمانقضى

فىيربعامشيدكالذىباموتادفىالهياكلأو"البيوت"إلىنصوصعدةوتشيرفيه.

بهاالسامريونالمستعمروننصبأو؟لتى31(13:الأول)الملوكإيلبيت

وهدمها33(17:الافى)الملوكعباداتهمبهاوأدوا93(17:الثافى)الملوكأصنامهم

91(.33:الحاق)الملوكيوشيا

تستخدمكانت"باموت"ادأنيبدو.الجنائزية"المزتقغات""والصلوات)!(

يمكنكان-"قصيبه"-افصبأندبهرناأنوسبقأيضا.الجنائزيةللصلوات

)صموئيلللمتوفىتذكارىكنصبيقامأؤ03(35:)التكوينقبركشاهداستعماله

فوقالأحجارمنكومةتكديسأحياتايتمكانأخرىناحيةومن18(.18:الشاق

وأبشالوم93(8:)يشوعصكاىوملك36(7:)يشوعمثلأعخانكمقبرةقبر

-العبادةتبدوكربواتالجنائزيةالربواتهذهوكانت17(.18:الثاق)صموئيل
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علىالضوءيلتىوهذا.الفصلهذامستهلفىحددناالذىبالمعنىتماقا-"باموت"

539:أشعياءفقرةبزجمةلنايسمحبقمرانأشعياءفمخطوروافصوص.منعدد

قؤييما".جمئذ(الشياطينأوالأشرار)أوغنيؤتغقئزةالألثزايىقغاؤخجلص!:كما

إبقيتهمص!:كماالغامض51!3:أيوبت!!قراءةيصكنللصواثتطفيفوبتغيير

لأى437:حزقيالفقرةتحتاجولاا.تبكيهموأراملهم"باموتةا!فىئدفن

لآئفوكفنم،ؤلآفئملآانفذولت!،اشيىإشزائيلتيئاتغذئتخشؤلآ5:تصحيح

)قوائمبالمترجمواللفظ9(.الفقرة)انظر"باموتادفيئفويههنمبحثمثؤلآبنرتافنم

نصوصفىأما؟المقدسالكتابفىأجثةايعنىماعادةالذى)بيجزهو،جنائزية

فيماويتكررهـقضيبه"للفظمرادففهوثممن)نصب".أو)الر(فيعنىشمرةراس

كماالفقرةهذهترجمةيمكنوبالتالى03ة36اللاوشفى"الئزتقغات"بيتصل

وألتىتراتا)خانيم(شصساتكموأحيل)باموت(مرتفعاتكم)وأخرثيلى:

!خوجودالآثارعلموبؤكد".الزائفةألهتكم)ييج!لمأنصابعلى)ييج!لمأنصابكم

حازرفىكنعاقمقدسواكئشفجيزؤإبمرتفعاتايعرفماعلىالأنصابمن

رفيعلمتوفىتذكارتانصتايكونأنيرجحو*هماهالمقامةالأنصابمنالعديدوبه

إفالمرتفعاتافيها.المغالاةينبنىلاولكنللغايةمعقولةاستنتاجاتوهذه.الدرجة

هذهفىواحدعنصرمجرد؟نتالجنائزيةوالطقوس،عامةتعبديةلأغراض؟نت

.العبادات

إسرائيلبنىديانةفىمحرمةهذهالعبادةأماكنتكنلم"الفزتقغات".حفية)و(

بعدها(؟وما913:ايأول)صموئيلبلدتهمرتقعفىقرباتاصموئيلفقدم.البدايةفى

إلهيةرسالةونالقرباتاسليمانفيهفدمالذى(الأعظمالمرتقعاتضمجبعونو؟نت
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حتىالمقادسهذهعلىيترددونإسرائيلبنووظلبعدها(.وما34:الأول)الملوك

العباداتلتوحيدمحاولةأولفىيزيلهاأنبالطبعحزقياوأراد.!رالمملكةنهاية

(313:الثافى)الملوكالأولىسيرتهاأعادهامن!ئىأنإلا4("18:الثاق)الملوك

كانتأنهايوضحالذى33الثاق)الملوكلإصلاحاتهيوشياقامحتىعامرةوظلت

(.ليهوهمقادس

وكان،نفسهالموضعفىحيةالكنعانيةالمواريثعلىالمقادسهذهحافظتأىعلى

المقدسةأشيرهوساريةبعلنصبولإقامةتوفيقيةعقيدةلممارس!شديدميلهناك

الجناثزية.وطقوسهمأخلاقيةاللاالكنعانيينعاداتولإدخاليهوهمذبحمجوار

)هوشعوبالاسمصراحةاباموت"اديهاجمونوعندماالأنبياء،أغضبماهذاوكان

بسببهجومهمكان35(33:و915:وانظر731:وإرمياء79:وعاموس8.ا:

حركةوأدتالخطاياوتواصلتفيها.الحقالدينضدتقترفكانتالتىالآثام

اباموت"كلمةفصارتتمييردونالفزتقغاتأ9كافةتحريمإلىالعباداتتوحيد

لسفرىالتثنوىالناسخوأخذ.الأقلعلىالمثرعيةغيرأوالوثنيةللمقادسمرادئا

ويهوذاإسرائيلملوكولعنأالشرعيةغير"المقادسبمعنىهـباموت"!طمةالملوك

النصوصفىنفسهالاستهجانويطالعناإزاقها،لعدمويوشياحزقياعداجميغا

اللاحقة.التوراتية
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الثافىالفصل

ال!ولىإل!رائيلىبنىمقادس!

الا-باءتعبدام!ئ10

يصدقأنالمعا!رالمؤرخيستطيعولاللآباء.المقادسبعضبناءإسرائيلبنوعزا

ثابتتينحقيقتينمعتمائاتتفقالروايةبأنيقرأنلهلابدولكنالزعمهذاعلى

المزروعةالأرضبينالترسيمخطعلىتقعكلهاالمعنيةالأماكنأنأولاهما.بالدليل

الوضعمعتماقايتفقأمروهو،وقطعانهمالماعزلرعاةمرسكانتالتىوالمنطقة

الأكثرتكنلمالمقادسهذهأنوالثانيةبدوأشباهكانواالذ-شللآباءالاجتماس

لوكانتلهاسئتحققكانتسمةو!المصلكة،عصروفىالقضاةعصرفىشعبية

ولوإيل""بيت)باستثناءالعبادةأماكنبعضلتؤصللاحق!رفىظهرتلرواية

المملكةعصرمنوبدةا(.إسرائيلملكعهدفىسياسيةفيسباببم!نتهيديننه

شديدةو؟نتالأرثودبهس؟اليهويينلدىشكموضعالآباءمقاديمى؟فة!!بحت

العهود.تلكفىحتىبالطبعقدم

،للعبادةمام!ناختيارتحكمكانتالتىللقواعدوصفاالسابقالفصلقدم

يتجلىحيثماتبنىالمقادسكانتالقواعد.لهذهوففاتبنىالآباءمقادسانت

ربوةفوقأومثلآشجرة-تحتالطبيعةفىويعقوبوإسحاقإبراهيمربذوز
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.الربتجلىشهدتمواضعفىتبنىالأصلفىكانتولكنها؟منهلعندأوعلبيعية

الآباء.قطعالذىالطريقطولعلىالمقادسهذهمثليجد

فىوردماحسبشكيمفىكنعانفىإبراهيمخطواتأولىكانت.شكيمأ(1

الذىالمقدسالموضعأى"ققوم"ادفىوتوقفيهوية(.)رواية6-7ا:3نتكوين

وبالتالىأيضا،"العزاف!أو!المعقمببلوطة9تعرفوكانتفوزة"؟تلوظيما9بهسانت

كنعانتامقدشاالحقيقةفىالموضعوكانالوص.عندهاينتظرشجرةكانتأنلابد

الأزص!!.فيجيتثدائكئغاييون!وقينمفسزا:يضيفحيثنفسهالنص.إقرار

ونحنفيه.لهمذئحاإبراهيمفأقام.لنسلهالأرضووعدلإبراهيمفيهتجلىيهوهممن

.عقيدةونشأةإطيةورسالةتجل:مقدسبناءعننموذنجيةقصةأمامممنا

عنقصصهوفىالإلوهيىالتراثفىأعمقجذورلهالمقدسهذافأصلأىعلى

شكيمأطرافعلىيعقوبخيمالرافدينبلادمنعودتهطريقفنى.وبنيهحقوب

مذتجاعليهاوأقامحموربنىمنخيمتهعليهانصبالتىالأرضقطعةإشقرى

ا-338:)اقكوينإشزائيل!إتة"إيلأسماه"ققميبه"(قراءتهاافقادبعض!يؤثر

يعقوبرحلولاوىشمعونلغدرنتيجةشكيمأهلمعالاتفاقفسخوبعد3(.

لآخرمقدسمنمقذسةرحلةو؟نتا-4(؟35:)اقكوينإيلبيتإلىشكيمكلن

ائيئالئظتيما!تختيعقوبأسرةأصناموأحرقت.ثيابهموبدلواوأتباعههوطاطهر

نظرياتونشأتمورة.ببلوطةإبراهيمقصةفىتعرفالتىالبلوطةأىيثميهيتم"بمئذ

يقصدهفيماشكفلاذلكومع،الأصناممجرقالخاصالطقسهذاأصلحولكلدة

دعاالذىالغريبةالآطةنبذيوازىالوثنيةللعاداتتركأف!ن.المقدسهكتاب

ومن31-34(.34:)يشوعيهوهعبادةاختارواأنبعدإليهإسرائيلبنىثموع
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إالهانقلتيوسفرفاةإنفيقالبشكيم،يتعلقماايأخيرةالآباءعصرذكريات

نأوسبق33(.34:)يشوعلاحقةعهودفىللزائرينمقصذاكانقبرهوإنصرمن

الجنائزيةوالآثارالمقابرربطيتمكانكيفأالمرتفعات"عنحديثناضنتناولنا

.الصورةبهذهالعبادةبأماكن

يشوعوأقام،شكيمفىأبرمبيهوهجميغاوجمعهامغاالأسباطجمعالذىوالحلف

التىالشجرةأىالزثاتقدلي!جمتذائيئانتفوكلؤ)تخت"تضيبه"أ!كبيرآ،)خخرآ

الشجرةهذهوتحت35-38(.،3:يشوع:ويعقوبأبرامقصتىفىدبهرهاورد

مل!أبيمالكأعلن(للنصالشاخالتصحيحقبلناإذا"قضيبه"ادبشجرة)وتعرف

الشمالبأسباروربعامفيهالتتىالذىنفسهالمقدبرأيضاهذاوكان6(.9:)القضاة

كلعلىالقضاءإلىالخرقاءتصرفاتهفيهأدتوالذىمل!بهللاعترافجاءواحين

ا-91(.13:الأول)الملوكالسياسىالانقسامإنهاءبوادر

بعدإيلبيتوبزتها،القضاةعصرفىشيلوهعليهاوتفوقتشكيمنجموأفل

خبرتكتمإلىالتثنويونالتشريعيةالأسفارمنقحوعمدفربماذلكومع.الانقسام

نأوسبق.الوثنيةبالممارساتنظرهمفىمشوتافيهالعباداتأداءكانمقدسبقاء

ولعلهم"تقميبه"،3436:يشوعفىالكبيرا)الحجرتسميةعلىمجرؤوالمأنهمدبهرنا

دبهرفىلهيردلمشكيمواسم)5:9(.القضاة"تقعيبه"أمرتكتموانساخهمأوهم

فوقتقامأحجاركبيرةعلىالشريعةبنقشيأمرالسفرولكن،نفسهالتثنيةسفر

علوالبر؟تالشريعةخرقعلىاللعناتتعلنثمفوقهامذبحوببناءعيبالجبل

يردنفسهالت!ثريعوهذا37(.)الضثنيةوجرزيمعيبالالجبلينعلبهاالالتزام

وتروى.منقحسياقفىمورة"دبهرأبلوطةمع36-1133:التثنيةفىموجزةبصورة
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التشريعهذا؟نكيفمهمةوبفروق03-835:ليشوعالمنقحةاقثنويةالنسخة

افصوصهذهبينبالطبعصلةوهناكوجرزيم،عيبالبينحالئاشكيموتقعينفذ.

شكيم.فىالأسباطبينالحلفأبرمكيفيروىالذى35-3438:يشوعونص

ثممنلآخرحينمنالشريعةمطالعةبضرورة01-3113:التثنيةيأمروأخيزا

"العهد"لتجديدطقسبذكرىتحتفظلتوناإليهاأشرناالتىالضصوصأنيفترض

شكيم.فىبهيحتنى؟ن

محطتهفىكنعانفىثانتامذتجاأقامإبراهيمإناليهويةالروايةتقولإيل.بيت)ب(

نصأنإلا8(.13:التكوينفىالموجزة)انظرالإشارةوعاىإيلبيتبينالثانية

مغاوالإلوهيميةاليهويةالروايتينيربطوالذىتفصيلآالأكثر01-3833:التكوين

فورد(.شكيمعنالمتشابهتين)انظرالقصتينالعقوبالمقدسهذاإنشاءيعزو

مقدسموضعفىالليلقضىحارانإلىطريقهفى؟نحينيعقوبأنافصبهذا

إيل"هـبيتهذاأنفأدرك.والأرضالسصاءبين"دزخا!المنامفى-ورأىققوم-

بناءإلىأدتالتىنفسهاالدينيةالفكرةهناوتطالعناالسماء،وبوابة(الرب)بيت

وأقامهيتوسدكانالذىبالحجريعقوبواستعان.الرافدينبلادفىالزجورات

غشرعنلهيتنازلوأننالم!فىمقدشايبنىأنونذر،بالزيتومسحه"قضيبه"

االهويةالروايةوتصاالإلوهيمية.الروايةتنت!وهناسالتا،عادماإذايملكما

إبراهيم.بهوعدماعلىليعقوبالتأكيدفيهاأعاديهوهتجلياتأحدعنح!ية

حيثإيلبيتإلىشكيممنللحجيعقوبيخرجالرافدينبلادمنعودتهولدى

علىذلكويقذمالإلوهيمية(؟الرواية14-15:ا-35،9:)التكوينونصئامذئحاأقام
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.ة!!4لكت"ة؟!.3..ء3:التكويننج،نفسهعلقطعالذىلنذرهوفاء؟نه

"8!38:لنتكويزاتكمساراا-3545:فىإيلبيتاسبمتفسيرإالضصبفإقامة

مفسإيلببتفى؟نوهكذا؟المؤمنونواصلهطق!االمؤسسأفعالوشكلت

نصبعلىالزيتويصبونإلهمججونكانواالمؤمنينوإنأنشأوهالآباءإنيقال

.4عاموسيؤكدهوالغشر010،3الأولصموئيليؤكدهالحجوهذاالعشورويدفعون

يهوهيدىبينيمثلونالناسكانكيف313:و36-03،1838:القضاةويروى4.

بهمحفوظاضل(التابوت9،جتى؟،يستشيرونهالقرابينلهويقدمونإيلبيتفى

.لفترة

ورشميهشيناف!عبادةلم!نموقغاإيلبيتيربعاماختارالسياسىالانقساموبعد

قصةعلىمشفتصرهىأهـةآخزموضييملىللصقدساللاحقاقاريغوسنتناول

فعلتصءصاإيلبيتفىكنعانيةبعقيدةأطاحتيهوهعقيدةأنفيبدو.نشأته

وسادة"ققوم"أحجارادأحدمنواتخذ"ققوم"ادفىيعقوبوتو!ا.شكيمفىقبل

المنامبعداستيقظوعندما11(؟38:)التكوينبهالخاصققومادفىوناميتوسدها،

الكلمةوتكرار17(.38:)التكويناأققومادهذالايالرهبةقائلأ:صاحرأىالذى

"م!نإلىأقربف!بقعة"،9أوموضع(9مجردمنأكزالسياقفى:معناهابأنيوحى

"بيتاسمنالم!علىيعقوبأطلق37:وه3891:بالتكوينوردماوحسبإ.عبادة

إيلبيتوظلالكنعاق.الآلهةمجتعفىالأرلالإلهكانوإيلإيل".بيت"إيلأوإيل"

المستعمرةوثائق)انظرالشعبيةإسرائيلبنىديانةفىللإلهاستاعدةلقرون

التىوالرؤيا13(.48:وإرمياء54:عاموسفىتوراتيتينوإشارتننبفيلةاليهودبة

الموضع.هذافىلهتجلىالذىهوإالهالربأنمفادهايعقوبتلقاها
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وهوقئزا(.!تفوظاقيتحتمذتجاأقامإبراهيمإن1318:الصكوينيقولممرا.)-(

باعتبارهالأخرىالمواضعفى؟ءويردعبادةكم!نممراإلىيشيرالذىالوحيدالص

علىليساعدأو37(3:وهاو1413:18:)التكوينويعقوبوإسحاقلإبراهيممقزا

33:)التكوينوزوجاتهمالآباءدفنحيثممراا"أماممكفيلةمغارةموقعتحديد

"تفوكلاتيتحتجالشاإبراهيمكانذلكومع13(.:هؤ03و39:94:وهو1791

)التكوينأحدهمفىيهوهتخنىالذينالغامضينالثلاثةبضيوفهرحبحننقضزاأ

سياقهفىالمشهداستعدناإذا15التكوينفىالعهدلمشهدموقعأفضلوممرا18(،

.مقدسبهكاننالم!أنعكلىيدلونوشجرةمذبحووجودالضجليانوهذان.الراهن

منيستدلولكن،التكوينسفرخارجالمقدسالكتابفىدبهرلممرايردلم

الشجرةحولعديدةأساطيروظهرتعبادةم!نظلتأنهالاحقةنصوص

وجدتإبراهيمبلوطةإن(..د!ء!ا*أ47+ء،*؟!!01*)4يوسفوسفيقول.المقدسة

منشئهواليونانأساطيرفىوأوجيجسأوجيجس،قسىوكانتالخليقةمنذ

موقعيحدد11()14:الوبيلوسفرالأسراربديانةاسمهارتبطوبالتالىإليوسس

ماالأخرىالرؤيويةالأسفارومنممرا،فىصراحةا5التكوشفىالليلالمشهد

وعرفالمستقبلأورشليمفيهارأىإبراهيمإنفيقالللأصازككشفيفسره

و؟نت،للحجمقصذاممرا؟نتالأولىالميلاديةالقرونوفى.الزماننهايةأسرار

اليهودفيهيعقدكبيرسنوىسوقبالبلدةيقاموكان،تقديسموضعإبراهيمشجرة

دا+!+هءه؟(.55.ولعاععع.11،0أ)7سوزومينوسقولحسبوالوثنيونوالمسيحيون

منالأخيرالفصلهذاوكان.بطريقتهكلمناسكهمويؤدونتجاريةمعاملات

بعدعلىالخليلرامةفىقائمةوالبيزنطيةالروميةممراأطلالولاتزال،طويلتاريخ
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بنىاحتلالآثارعلىاللاحقةالمقادسهذهتحتوعثر،حبرونشمالميلين

إسرائيل.

اليهويةبغضموضعو؟نت،توفيقيةلديانةمقزا؟نتممراأنوالأرجح

خارجالمقدسالكتابفىدبهرهاوعدمممرانبذفىالسببيفسرماالأرثودبهسية،

ورد!طماعمدعنالغموضلفهالنصيبدوكأننفسهالتكوينوفى؟التكوينسفر

"تئوظاتيعنالعبرىالنصيتحدث1و13:18ا:و13184:التكوينفنىدبهرممرا.

صيغة)و!المفردبصيغةالأفضلالقديمةالنسخفىتردبينما،الجمعبصيغ!قفزا"

عنالغيبىالتقديسإزالةذلكمنالغرضوكانو8(؟184:التكوينقصةتتطلبها

محلها.ممرا"سهل"!طمةبإحلالأخرىخطوةاليهودالمفسرونوخطابعينها،شجرة

موضعه:عنالقارئبتضليلالمقدساستقلاليةإلغاءالتكويننساخحاولثم

فىقيزا!آقاتمائيئو"إنتكميقه18(13:)اقكوينخنزون"فيائتيقيزا"تلوظاتي

أمامكانتالآباءمقبرةأنحينفىإليها،الإشارةسبقتالتىالخمسةافصوص

قئزاأقاتم"انتكميقيما33:91:اقكوينفىمجبرونممراربطوتم.القديمةحبرون

خنزون(!.!)ائيئأزتغقزتة"قضزا35:37:التكوينوفىخبنون((،!)ائيئ

الوحيدالمنقحينهدفكانوربما.لاحقعصرفىكلهانسختالضصوصوهذه

راحيلدبهرمقبرةفىكماتقديسموضع*هما؟نومقدسمقبرةبينالربط

تقليصإلىيسعونكانواأنهمالأرجحولكنفي(،35:)التكوينإيلببيتجمرتبطة

الدينية.ممرام!نة

بمعنىاسمهاويفسرإ؟المقدسة"الأرضجنوببأقصىسبعبئرتقعشيقع.بيرإ)ء(

دبهرىوكانت33(.36:وانظر333-ا31:)التكوين!السبعة"بزأوالقشم""بئر
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وعدهلهوأكدليلةذاتيهوهفيهالهتجلىإذفيها،خاصاعتزازموضعإسحاق

بها33-35(هـوقدم36:)الضكوينيهوهباسمودعابهامذتجاإسحاقفأقامةإبراهيم

نأإلاا-4(.46:)اقكوينبرؤياالربعليهفمنإسحاقأبيهلإلهقرباتايعقوب

ماكلتحملفقرةو!3133:فالتكوين:لإبراهيمالنهايةفىنسبالمقدسإنشاء

"يهوهباسمعندفاودعاسبعبئرفىأثلةغرسإبراهيمإنتقولمضافةأنهاعلىيدل

بأىيردلمالذىالإل!الاسمهذاأنوايأرجحالسرمدى(.الإله)يهوهعولام"إيل

اللقبهذايوازىماوهناك.يهوهمحلهحلالذىالكنعافىالإلهاسمأخركانموضع

هـإلاتفىأيضاوربماعولام"،"شتشنجدحيثالفينيتىكراتبىنقشفىالإل!

طاش.أرسلانإلىأصلهايرجعتعويذةعلىالمنقوشعولام"

ماسبع،بئرفىقضاةبنيهمنجعلصموثيلأنا-83:الأولصوئيلفىوورد

تولىحيثوالرامةوالمصفاةوالجلجالإيلبيتفىكمابهامقدسوجودمعناه

المملكة!روفىا-17(.76:الأول)صموئيلإسرائيلبنىقضاءنفسهصموئيل

بيحلفونوكانوا(ه5:)عاموسللحجنالم!يقصدونالشماليونإسرائيلبنوكان

علىالإبقاءالأفضلمنكانربماولكنمصححة8:14:)عاموسسبعبثر"عزيز

وأسباطسبعبئربينالثابتةالصلاتوهذهسبع((.بئر"بطريقةالعبرى:النص

هذاالعبادةم!نالنبىيدينالسياقوفى.المقدسقدمتؤكدلأنهامهصةالشمال

.والسامرةودانإيلوبيتالجلجالمعجنبإلىجنتا

فمن.مفارقةمنيخلولااستنتاجإلىالآباءمقادسدراسةتؤدى.استنتاج)!(

سبعوبزوممراإيلوبيتشكيمتربطالتىالصلاتالزمنبمرورتوثقتناحية

لسانعلىالمقادسهذهكلئعنتأخرىناحيةومن؟ويعقوبوإسحاقبإبراهيم
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وهوضمتا.وممراوشكيمصراحةسبعوبزإيلبيت-اليهويةباسمالمتحدثين

إلىيهدفصكاموسيكنفلم،العبادةلتوحيدمحاولةبأنهتفسيرهيستحيلاستنتاج

فىبهامجتنىكانالتىالعقيدةالنهايةفىتبذتاليهويةأنيعنىأنهوالأرجحذلك.

بنواتخذهاكنعانيةمقادسكانتالأماكنهذهأنحدثماولعلالمقادس.هذه

التىالديانةإحياءالجددالمهاجرونفواصل،فلسطينفىاستقرواأنبعدإسرائيل

الإلهدبهرووردمنها.معادتاموقفامنهمأحديتخذولموصولهملدىقائصةكانت

و"إيلإيل،بيتفىإيل"بيت"إيل:مرتينإليهتنتىالمقادسهذهكانتالذى

مرةلأولالاسميردإذبممرا،شذاى"اإيلبربطيغرىماوهناكسبع.بئرفىعولام"

التى15اقكوينفىالعهدروايةمنل!وتكراركهنوق)تراثا17:اقكوينفى

ممرا(.فىوقعتأنهاصراحةوردالتى18اقكوينوقصةممرافىحدثتأنهايبدو

بريت""إيلبها؟نوتجددتالعهودبهاأبرمتالتىشكيمأنجانبنامنونرى

معبدلهكانالذى"بريت"تعليوازىبما"العهداإيلو46(9:القضاةأيضا)انظر

بنىالتثنوىالاسخأدانلاحق!عصوروفى4(؟9:)القضاةبهاقائماوظلشكيمفى

33(.8:)القضاةإلقاأتيريثاتغلتفئمأتجغفوا:إذإسرائيل

محليةآطة"بريتو"بعلشذاى""إيلوعولام"و"إيلإيل"بيت"إيليكنولم

الكونيةسصتهنعرفصرناالذى"إيل"الأصكلىللإلهمظاهرجميغا؟نوابل؟مختلفة

يكنىكانالرؤيامنالمرحلةهذهوفى.شمرةراسنصوصخلالمنوالمتسامية

إلقاالقديمةالمقادسهذهفىيعبد؟نالذىلإيليعترفواأنإسراثيلبنىلأسلاف

يعقوبأقامالذىالمذبحو؟ن.جنسهملبنىقطعالتىللوعودوضامئاوخالقاواحذا

الذى"أبيكإتة"إيلف!ن03(:33:)التكوينإشزائيل"إتة"إيليسمىشكيمفى
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تجلىالربأن63:الخروجفىوورد3(،46:)التكونبئرسبعفىليعقوبلى

الحقبةوفىلثصذاى"."إيلاسمتحتويعقوبوإسحاقإبراهيممنل!مرةالأول

صفاته.وأسىإيلم!نةيهوهاتخذإذالمنالعزيزةاليهويةالرؤياأصبحتالضالية

الأخيرةأنولوالقديمةالمقادسمحلاليهويةللعقيدةالجديدةالمراكزوحلت

نشبتالتىا!راعاتمنأىعنوبعيذاسلمتااقحولوكانبشعبيتها.احتفظت

بعل.عبادةمعلوجهوجقايهوهعبادةظهرتحيثما

الخيمةالصحراء:مقدس3.

نتناولأنعليناأالموعودةالأرض9فىإسائيلبنىمقادسموضوعفىالخوضقبل

المقدسالكتابفىورد.يهوهعقيدةنشأةحولالتراثرواياتمنأخرىمجموغة

المسيسالتراثفىعرففيمامقدشاالصحراءفىخيمةمناتخذواإسراثيلبنىأن

أ.المتنقلةالمقدسة)الخيمةباسمالمقدسللكتاباللاتينيةالترجمةنفوذخلالمن

االموعد(.أواالاجتماعأخيمةأىموعيد""أوهيلالعبريةفىالخيمةهذهوتسى

قم(إلى)قئاأو11(33:)الحروج(لوجه)وجقاموسىيهوهفيهكلمالذىنالم!ر!

فى)الخيمة(دوريتأكدوفيهتراثأقدمإلىتنتىالنصوصوهذه8(.13:)العدد

فيهاموسىكانالتىا"الخيمةإلىيذهب؟ن"يهوهإاستخارةأرادمنف!الوحى،

الكهنوقىالتراثواحتفظ7(.33:)الخروجيهوهيدىبينالرسىالمتحدثبمثابة

يهوهفيه)اجتمع(الذىنالم!(الاجتماعإخيمةف!نت.نفسهوبمعناهابالتسمية

إلىيميلالتراثهذاأنالا36(30:ؤ3،-93،3:)الخروجإسرائيلوشعببموسى

الأصلفىيطلقكانأنهيبدومصطلحوهو)يشكن("المقر"أو"المسكن"ت!سيتها

والفعل3،5:العددفىالقدمفىالموغلالنص)انظرللبدوىالمؤقتالمسكنعلى
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واختارالتراث.خيمةأى6(7:الثاقصموئيلوانظر811:القضاةفىالمقابل

فىالمقيمالإلهبهايسكنالتىالطريقةعنللتعبيرالشارداللفظهذاالبههنوقى

كما"لثيكيناه"،ادعناليهوديةللعقيدةيمهدونبذلكو؟نوا.الأرضصكلىالسماء

14(.ا:)يوحنابيننا(خيمة...الكلمةإنصبتكيفيوحناالقديستذكر

التراثفىمنهاستقرازاأكثر"الخيمة!فىالإلهحضوريبدوالكهنوقىالتراثوفى

غطتسحابةبنزولتكشفيهوهحضورأنالأخيرفينبئنا.القديمالإلوهيمى

أخرىومرة9(؟33:)الخروجالسحابةداخلالإلهموسىو!طم"الخيمة(،مدخل

ورحلتيهوههبوطلدى"الخيمة(فوقهبطتالسحابةإنيقول4-.ا(13:)العدد

والسنحابةداثم.مقرإلىلازيارةإلىتشيران!طتاهماالروايتان،.وهاتانبرحيلهعنها

علىمسيطزاكانيهوهلأنئصبأنبمجرد()المسكنغطتالكهنوقىللتراثوففا

"المسكن(فوقظتأنهاذلكبعدالواضحومن34-35(؟04:)الخروجمقدسه

وكانتالخروجأثناءفىإصاثيلبنىهدتالتىللناروكدصكامةللسحابكدعامة

ا-95:)العددالخيامنصبولحظةفيهإقامتهمومدةالخيامنصبموضععلىتدالم

الخروجنجنىإالخيمة(؟موضععلىالتراثانيتفقولا36-38(.؟4:الخروجوانظر33

فىوردبينماالمخينمخارجمنصوبةكانت)إلوهيعى(34-.3ا:أوالعدد337-11:

بهامقيميهوهأن358:الخروجويضيف.المخيموسطنصبتأنها3،317:العدد

المخيمطهرصكلىإسرائيلبنىحرصلحتميةكسببذلكالعددويقدم،شعبهوسط

(.كهنوتية)نصوص

ماأونصبتأوكيف"الخيمة"هذهش!إلىإشارةافصوصأقدمفىنجدولا

مطولآوصفاالكهنوقالتراثيقدمأخرىناحيةومنبداخلها.تحوى؟نت
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الأمرتنفيذفىموسىشرعوعندما36()الخروجببنائهيهوهأمرعندما-حسكن(

العناصربينالربططريقةفهمأوفهمهيصعبوصفوهو8-38(36:/الخروج

ونتجمغاتجميعهاتمخشبيةأطرمنمصنوغا"المسكن"كانيذكرالتىالمختلفة

علىمفتوخاوكانأذرع01وارتفاعهأذرع01*03مساحتهمستطيلبناءذلكعن

النسجدقيئقماشمنبأشرطةمغطىكانالبناءأنيبدوإذن.الشرقىجنبه

بصوروطرزتو*باتبخطاطيفمغاوصلتاكبيرتينقطعتينفىمغاخيطت

والأشرطةأ.المسكنفوق!كخيمةالماعزجلدمنأشرطةمدتثمللكروبيم.

النهاية،وفىالمسكنإ.داجوانبعلىوتتدلى،الأولالقماشمنقليلآوأطولأعرض

و؟ن.خفيفةجلديةوأشرطةاللونقرمزىكباشيحلدكلهاالناءتكسيةتمت

الداخليةالعشرةالأذرعبطولموشىوحجابأ"المسكنمدخلصكلىستارهناك

)قدسوفىالحجابووراءأ.الأقداسو!قدس(المقدسالموضع9تميزكعلامة

فوضعاالغسلوحوضالمذبحأما.التقدمةخبزومائدةالشمعدانوضع(الأقداس

مفتوحةساحةهناككانت)المسكن،وحول.3(.04:)الخروج)الخيمة"بابعلى

منوقضباننحاسمنأعمدةمنبحاجزحافتهاوتميزتذراغا05كر..!مساحتها

9-91(.37:)الخررجالأرضإلىتصلكتانمنأستارمنهاتتدلىفضة

الصحراءفمقدسمثالى،لطابمإضفاءمجردالوصفهذامعظمأنالواضحومن

طذانموذخاكانالذى!أورشليمهي!9حجمضافحجمه،الوهنشديديبدو

صنع"منمقدسوفكرةمصطنغا،بالوصفوردماكلفليسذلكومعالتصور

حتىالتراثفىتأصلتفكرةو!"خيمة(،كانالمسكنأنبفكرةتصطدم!الخيال

تمافا.منهاالتخلصعنالوصفهذامنشئوعجز
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فلقبائل.وحديثا.قديئاالعربيةالأعرافمعالاتفاقتمامالتراثهذاويتفق

وعندماذرأبوأومر؟بأوغطفةيسمونهاالمحملتشبهصغيرةخيامالبدو

علىوتخملالرحيلوقتيؤخذماآخروتكونمعهاتأخذهابخيامهاالقبيلةتتحرك

لضلهبفيهاتركبأخرىحسناءأوالقبيلةشيخابنةكانتالحربأوقاتوفىجمل.

وأللغطفةقربانيقدمأحياتاوكان،خارقةقوةلهاأنئعتقدوكان.المقاتلينحماس

ودورهالعهد!"تابوتوبينبينهاواضحتشابهوهناكيسكنها.أنهيعتقدالذىل!له

التيه.سنواتفىالمتنقلالمقدسكانتالتىوإالخيمةاالأولىإسرائيلبنىحروبفى

القاهرةأودمشقمنالحجقوافليتقذم؟نفصاعذاعشرالثالثالقرنومنذ

منالرغموعلى.مصحفبداخلهاصغيرةمكعبةخيمةو!،محملعليهجمل

ومنالدؤبعطفةصلةلهكانتالمحملأنالمؤكدمنفليسالظاهرالتشابه

و!،بالقبةتعرفجاهبيةلعادةاستمرارالحديثةالعطفةأنشكفلاأخرىناحية

بالقبيلة.الخاصةالحجريةالأوثانلنقلالأحمرالجلدمنصغيرةمقدسةخيمة

.فتياتحراستهاويتولىالحربوفىالدينيةالمواكبفىجملظهرصكلىتحملو؟نت

الرجالعليهاويتوافدالقبيلةشيخخيمةبجوار:تنصبكانتالمخيموفى

(337:)الخروجالمشورةتقديمفىالصحراء"خيمة!دورهناويلاحظللاستخارة.

والفتيات14(.36:)الخروجيكسوها؟نالذىالأحمرالكباشجلدلونوحتى

"خيمةبابعلىأمجندن"اللاقالقتياتيشبهنالقبةحراسةيتولينبمناللالى

الإلغارمنبقدريتسمالذى388:الخروجنصفىكما!الاجتماع

نإرو(.65)8ديودورسفيقول.ساميةسوابقنفسهاالجاهليةعربلقب!و؟ن

وكانت.القبيلةشيخخيمةيحوارمقدسةخيمةفيهتنصبكانتالقرطاجىالمخيم
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وأإطات)أىنساءتمثلللشامأصلهايرجعصغيرةفخاريةخماثيل

جمل.ظهرعلىكبيرةبخيمةمغطىمحملفىتحمل(العقيدةفىالنحاعدات

دينتاموكتاتصورالميلادىالأولللقرنترجعتدمرمنبارزةجداريةلوحةوهناك

تدمريةنصوصوهناكأحمزدهانببقايامجتفظلايزالمحملآيحملجملحول

سفرفىواحدةمرة"فتاه"لفظيردالمقدسالكتابوفى"قبة".!طمةتحوىأخرى

الفقرةفىاالاجتماعدبهر"خيمةويردمنها؟جزءاأو!خيمة"تعنىوقد35،8:العدد

واضحة.ليست-وجدتإن-"فتاه"ادبهذهصلتهاأنإلا6()فقرةنفسها

نأعلىالأكيدويمكنافصوص،وشواهدتتفقفرضيةافتراضيمكنإذن

عبارة؟نالمقدسهذاوأنمتنقلمقدسبداوتهمفىالمكانإسرائيلبنىأسلاف

نأبعدالمقدسهذايندثرأنقغرابةولا.يسكنونكانواالتىكالخيامخيمةعن

؟نتالتى"موآب"سهولفىتنصب!الاجتماع"خيمةوكانت.كنعانفىاستقروا

طا.مؤكدذكرآخروهو6(35:)العدد!الموعودة"الأرضدخولقبلمترلآخر

ا18:)يشوعيشوععهدفىشيلوهفى"الخيمة!وجودعنتتحدثالتىوالرواي!

)وهو7806:المزمورفى،شيلوهر"خيمة"جمش!ن"واد،متأخرةرواية51(و91:

فى(التابوت9يحوى؟نالذىسالمفأنكما.شعريانتعبيرانمتأخر(مزمور

الخيمةأما15(.و7:3ا:الأول)صموثيلمبنى؟نالقضاةعصرأواخرفىشيلوه

فمن17(6:الحاق)صموئيلأورشليمفىتحتها"التابوت9وضعداودإنيقالالتى

ولوأالاجتماعأخيمةتعدلمولكنهاالبريةبمقدسالتذكيربهاالمقصودأنالواضح

نفسهااللهفةهذهوكانت8.4:الثاقالملوكقالاسمبهذايذكرهاالشراحأحدأن

نأزعمحينالأيامأخبارتساوركاتبوالقديمةالجديدةالديانتينبينالربطعلى
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الأيام)أخباروسليمانداودعهدفىجبعونمرتفعفوقنصبتاالاجتماع)خيمة

3-6(.1:الثافىوأخبارالأيام393:وا1693:الأول

العهدتابوت3.

اتابوتحفظكان)الخيمةأمنالغرضأنعلى431:ؤ3633:الخروجينص

"لوخىبهايثصد(سليماناشريعةأو(الشهادة9وهذهعيدوت(.ها)أرون(الشهادة

أعطاهماالربوكانالمثريعة،عليهمانقشتاللذانالحجرياناللوحانأىالعهدأ

لذا.3(.،:ؤ3516:)الحروج"التابوت(فىفوضعهما18(31:)الخروجلموسى

3(.و33:18و915:17:)العددالعهد("خيمةالتابوتتحوىالتىالخيمةسميت

خشبمنصندوقفهو1-9.و37:.ا-3533:الخروجفى"التابوت(وصفوورد

برقائقمكسؤاوكانقدم5،3وارتفاعهقدم5،3وعرضهأقدام4حوالىطولهالسنط

التابوتغطاءوكانةحملهفىالمستعملتانالعصوانعبرهايمرحلقاتوبهذهبية

بمعنىأحياتاتترجمالتى"كبوريت"يسمىوكاننفسهالضابوتوبحجمذهبمن

يومفى"كبوريت"ا!ودورالفعلجذرلمعنىوفقا"الرحمة"مقعدأو"اسزضافى(

كروبانوضع"كبوريت"ا!طرقوعلى16(.اللاويينهايهببزريم:)يومالغفران

بأجنحتهما.يغطيانه

فيهووضعيهوهمنبأمرالسنطخشبجمنتابوتاموسىصنعا-5.ا:التثنيةوفى

شرفأن8.ا:الضثنيةفىووردالعشرالوصاياعليهمايهوهدؤنحجريينلوحين

لأنههابريت()آرونالعهد("تابوتسىوإنهلاوىلبنىأسندالصندوقهذاحمل

ووضعت9(.9:)التثنيةشعبهمعيهوهعقدالذىالعهدأألواح1يحوىكان

36(.31،9:)التثنية"يهوهعهدتابوت"مجانبللتثنيةالشانيةا"الشريعة
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رحيلهمفىإسرائيلبنىيتقدم؟نالعهد("تابوتأنورد33-36.ا:العدد-،

ليتبدد،يهوهيا"قم:يصيحون؟نوارحيلهوعند،المنازللهميحددوكانسيناءن

إشزائيل".أئوفيزتؤاقيإلىزثتاازجغدا:يقولون؟نواحلولهوعند..."،أعداؤك

الكنعانيينوهاجموامويمىعصواعندماإسراثيلبنىأن1444:العددويضيف

المحلة.عنالعهد،"تابوتيرحللماطزيمةبهموحلت

الخمسة،مولمىأسفارفىالعهدتابوتعنالوحيدةالمحريحةالضفاصيل!هذه

التراثإلىتنتمىالخروجفنصوصنحتلفة.مواريثعننشأتأنهاواضخاويبدو

"اقابوت"وضعحيثأسليمان!هي!بذكرى"الخيمة"كوضاوتأثرتالكهنوقى

اقثنوىالتراثيوردولا6(.8:الأول)الملوكالكروبيميظله!الأقداس!قدسفى

عقائدىشىءأنهالبعضافترضلذا!الخيمةأ.بيربطهولاللتابوتوصفأى

مؤلفوونسبه،فلسطينفىاستقرواأنبعد!(الكنعانيين)عنإسرائيلبنواتخذه

أولهماالفرضيةطذهمصيرياناعتبارانوهناك.التيهسنواتإلىالكهنوقالقراث

شديدنضاشكولايعدف!شرح(34الفقرة)باستثناء33-36.ا:العددنصأن

يؤدى"الحابوت!أنوافاقالصحراء؟عبروالارتحال"التابوت"بينويربطالقدم

-3)يشوع!الموعودة)الأرضدخولحولتدورالتىالمواريثفىالهادىالدليلدور

القصة.فىدورهتجاهليمكنولا6(

له؟نولكنالصحراءفىالعبادةمنيتجزألاجزءا؟لخيمةالتابوت؟نإذن

"الحيمةابدونبالجلجالالمحلةفى"التابوت(ف!ن(."الخيمةتاريخمنأطولتاريخ

إلىالجلجالمنصعديهوهملاكإن1-35:القضاةيقولوعندما6(،7:)يشوع

نقل.التابوت!9أنبمعنىالعبارةنأخذأنبالطبعفعليناإيلبيتمنالقريبةبوكيم
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ذإ833:يشوع)وصدق37(.03:)القضاةإيلبيتفىبعدفيمادبهرأنهوالحقيقة

ويزداد(للسفزالتثنويةالنبسخةمنجزءالفقرةأنإلاشكيمفىكانأنهإلىأشار

)صموئيلصموئيلشبابفىشيلوهفىمحفوظاكان"التابوت!إنيقالعندمااليقين

بعدها(وما3ة4الأول)صصوئيلأفيقمعركةإلىنقلشيلوهومن3(.3:الأول

إلىأشدودمنرحلاتهوبعدا(.ا4:الأول)صوئيلالفلسطينيونأسؤحيث

قريةفىلفترةوحفظشمسبيتفىإسراثيلبنىإلىزدعقرونإلىجتاومنجتا

خيمةفىووضعهأورشليمإلىداودنقلهأنإلى\(5-5:7:الأول)صموئيليعاريم

لهم!نأقدسفى"التابوت،لحفظ)هيكلهاسليمانوشيد6(.الثاق)صموئيل

الأسفارفىبعدمندبهرلهيردلاالح!لنذللثومنذا-9(.و691:8:الأول.)الملوك

بدمارإلايختفولممصيرمنأبالهي!أحلمابهحلربماولكن،التاريخية

587(.علىلاحفاتإرتحامجددحيثا36:إرمياء)انظرم.ق.587سنةفى!الهي!!

وقبلإرمياءأنوردبعدهأوما34:الثاقبيينالم!فقرةرددتهارؤيويةروايةوفى

مغارةفىالبخورومذبح)!("و"الخيمةاقابوت،9أخنىكانالنهافىأورشليمدمار

نبيومجبل

علىبالوقوففاتسمحبهالخاصةالصموصللتابوتا؟9الذينيةالم!نةماإذن

ووعاءالربيصوركعرشفالتابوتبينهما،تضارتاالضقادمنالعديديرىفكرتين

الشريعة.

وفى6الاقصموئيلوفى4-6الأولصموئيلفىالمسهبةالفقراتفىوالضابوت

إصائيلبنىبمحلةمجلفعندما.الربحضورعلىالمرئيةالعلامة8:الأولالملوك

أسرواعئبر7(،4:الأول)صموئيلانتخقيما(إلىالثةإتجاء:الفلسطينيونيقول
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:4الأول)صموئيلإسرائيلبنىمن"للمجداوسلتاالربلحضورفقداتا!خابوت

الذىيهوهفإنالتابوتيرتحلعندماالقدمفىالموغل0135:العذدنصوفى3(.

بعبارات6(الحاق)صموئيلداوديدعلىالتابوتبنقل1338:المزمورويتغنىقوم.

إلىالتابوتينقلوعندماجمزد،.ؤتائوثأئتزاخيكإلىزبتافئم1:صشابهة

ملأكما11(8:الأول)الملوكالمقدسعلى"يهوهأمجديهيمن(أورشليمهي!

3(.34-ه04:الخررج)انظرالتابوتفيهاوضععندماالصحراءفىقبلمن"الخيمة

وصموئيل4الأول)صموئيلالمقدسةالحروبوفى33-36(.ا:)العددالتيهفي

قوته؟نتيهوهحضوررمزكانولماإسراثيل.بنىيجفظالتابوتكان11(11:لثافى

منرجلآسبعونوصعق(هايأول)صموثيلبتأثيرهالفلسطينيونفشعر،هيبة

غزةومات91(؟6:الأول)صوثيلاقابوتبظهوريفرحوالملأنهمشمسبيت

بنومنهيدنلمالكهنوقىالتمثريعوفى7(،6:الثاق)صموئيللمسهحننعمعقا

تكنلمالتىبالع!فحملوه15(4.5:)العددالكهنةحجبهأنبعدإلا،وى

8(.8:الأولالملوكوانظر3515:)الخروجقطعنهشترع

فيقتذخلالرفيغفد"تائوتالتابوتيسعىالفلسطينيننحربروايةوفى

فىبقائهمنذالتابوتعلىأطلقالذىاللقبوهذا4(،:الأول)صموئيلنتمطتاا

ا!5ا:9الثافىوالملوك63:الثاق)صموئيلالتاليةالعهودفىمتداولآظلثميلوه

ومن،الربقدم""موطئ383:الأولالأيامأخبارفىوالضابوت16(.37:"شعياء

ومرافى7و995:133:المزاميرفىنفسهابالتسميةالمقصودالتابوتأنلواضح

قذئ.قؤطنؤالأزض!كزليميئالشتاؤاث9ا:66:أشعياءيقولوعندماا.3:ءرمياء

يعيدواأناليهودتمنىالذىالهي!أ9علىفالاعتراضلي؟"تنئونائذىانتيثين



للهي!المقدسالأثاثإلىمباشرةيشيرولكنهالسبى،منعودتهمبعدبناءه

نجالضصإ؟قدمهأموفىأوالرب"كرسى(يعتبركانالذىإلضابوتأىالقديم

437:حزقيالفهموينبىا-36.17:لإرمياءصدىيعدعليهاكانالتىبصورته

ؤقكانكزليميئقكان!قذا:هيكلهإلىعائدوهويهوهفيقولنفسها:بالصورة

بينأىوالكرسىالقدمموطنبينالتفرقةضرورةإلىالبعضوذهبقذئ(.تاطنن

إلىالتابوتمعبعدفيماونقلشيلوهفىبقائهإبانبهمرتبالاكانوعرشالتابوت

ذكرهيردلاالمنثورةافصوصفىفالكرسىالا،أساسلافرضيةوهذهالهي!.دبير

التابوتغيرالدبيرفىلثىءوجودعلىدليلثموليس،التابوتعنيختلفكشىء

بالتنبؤالتابوتاختفاءعلىالسلوانبعضا-3617:إرمياءيقدموحينوالكروبيم.

الضابوتأنيفزضفإنه"،يهوه"كرلمىالمستقبلفىستسمى!هاأورشليمبأن

نإالقوليمكنالدقةمنولمزيد.قدمهموطئأوالربكرسىإمااعتبارهيمكن

بنىديانةكانتولمامغا.وكرسيهيهوهقدمموطنيمثلانمغاوالكروبيمالتابوت

المسألةهذهحتىولكنمنها،الكردمىخلاالصورأش!لكافةتحرمإسرائيل

عرلئماالمقدسأثاثهابينتضموالإغريقالشرقفديانتانومجها.فىفريدةليست

علىالشامإلىأصلهيرجعمماوبعضها،للإلهرمزسوىعليهاليشعرولثتاأوخالئا

كيف:التساؤلمنجدوىولابالكروبيم-تذكرنااطوللأبىمجنحةتماثيلجانبيه

عن؟لتساؤلفهوآن،فىقدموموطنكرستايمثلاأنوالضابوتللكروبيميتسنى

سخفهقدرإسراثيلبنىنظرفىسخيقاالتساؤلوسيبدو،عليهيهوهنجلوسكيفية

!مقعدأأوالإلهلحضورالمنقوصالرمزكانا*هماوالتابوتفالكروبيمنظرنا.فى

أش!لأاتخذتالرؤىأصحابأخيلةفىصورةالفكرةصارتوحإنالحضورهذا
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ومركبة\(6:)أشعياءأشعياءعندكرستاوسميتبالضابوت،لهاصلةلامتباينة

1(.حزقهالوانظر01)حزقيالحزقيالعند

منوكلمهبموسىيهوه"اجتمع!الصحراءبعقيدةالخاصالكهنوقالتراثوفى

98(.7:والعدد036:رانظر3533:)الخروجالكروبيمبينمن"كبوريت"ادفوق

وورد13(35:)الخروجعنهيختلفولكنهالتابوتعلى؟نهكيوريت"ادفهذا

17-3533:الحروج)انظرنفسهالتابوتمنأهمكانأنهويبدولإسهابوصفه

ال!هنكاننفسهالتراثهذاعننشأوالذىالغفرانيومطقوسوفى6-9(.و37:

للتساؤليدفعناماا-15(4ا:6)اللاويينوأمامهالرحمةمقعدعلىالدميرشالأكبر

فىالتابوتيغطى؟نذهبمنغطاءمجردمنأكزشيئاالرحمةمقعدكانإذاعما

لأىافتراضثمليسأنهكماالصحراء؟لديانةنفسهالتراثأوردهالذىالوضا

استنتاجيبررماوهناكا.6اللاويينفىالطقسهذافىللكروبيمأوللتابوتدور

ىأيصنعلمإذالسبى،بعدماتراثفىالتابوتعنبديلآكاناد)كبوريت"أن

3811:الأولالأيامأخباريؤكدهأمروهذا16(.3:إرمياء)انظربعدهجديدتابوت

يؤدى"كيوريت"ا!هذاوكان.الأقداسقدسإلىكبوريت("بيتيرمزحيث

ا:6)اللاويينالإلهحضورمقعدف!ن،للتابوتمضىفيماينسبكانالذىالدور

هواختنىالنهايةوفى(.الفقرةهذهبدايةفىبهااستشهدناالتىوالنصوص313،

بهيكنلمهيرودبهي!الأقداسقدسبأن(اء!..7.7.1)5يوسفوسوينبئناأيضا،

.الإطلاقعلىشىءأى

عرشيصثلانكاناوالكروبيمالتابوتأنيبدوجانتا"كيوريت"ادنحيناوإذا

الصحراءحقبةتابوتعلىهذايصدقهلولكن.وأورشليمشيلوهمقدسىفىالرب
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فأقدم،ممكنهذا؟تحتهممن"كبوريت"ولاهـكروبيم"عليهيكنلمالذىالبسيط

إلىتنظريهوهبتحركاتاقابوتتربطوالتى35-36-.ا:العدد-التوراةروايات

لوكانكعرشلاكقاعدةأىالأبصاؤتدركهلاالذىللإلهدعامةباعتبارهالتابوت

واحد.شىءفهماالدينىالمفهومفىأما،أهميةأيةللفارق

.ا:التثنيةفىفالتابوتالاعتبارفىأخذهينبىالتابوتآخرلم!نةتفسيروهناك

نقشتاللذيناللوحينمجوىصغيرصندوقمجرد9(8:الأولالملوك)انظرا-ه

لافكرةو!)بريت(.العهدأ"تابوتاسمهاستمدومنهاالعشؤالوصاياعليهما

)تابوت:مرادفبتعبيريستعينالكهنوقفالتراثاقثنية،مدارسعلىتقتصر

علىيطلقكانالذىالاسمهوالتراثهذافىوالعيدوت)عيدوت(،"الشهادة

الوثائقمنيتبينأىعلى.3(.4:ؤ3516:)الخروجالتابوتفىالمحفوظةالمثريعة

عرشأوكقاعدةالتالوتمفهومبينالظاهرىالتضادفىتضاربألاالتوراتيةغير

"عثر:تقول،6()فصلالمصرىالموقكتابفىفقرةفهناككوعاء.التابوتومفهوم

هذاجلالةصاصبقدىتحتالمرمرمنحجرعلىخونفىالفصلهذاصكلى

ولوحىالفصلاهذابينوالتشابه،.بنفسهالإلهوكتبه"لت()الإلهالمقدسنالم!

قدمهموطنكاقالذىاقابوتفىووضعاالربأصابمكتبتهمااللذينالمثريعة

أسطوريةمعلومةثتقدىتحتالموقىكتابعلىالعثورأنشكولا.واضحة

بوضعتقف!الحثيينفمعاهدات؟التاريخيةالوثائقأكدتهعرفمعتنسجمولكنها

منرسالةفىفيهلبسلاواضخاالأمرويبدوإله.صورةقدمتحتمعبدفىالنص

()المعاهدةالحلفنص9فيها:يقولحتوسيلمعمعاهدتهبشأنالثاقرمسيس

والآطةتيشوب،الإلهقدىتحتوضعحتوملكالعظيمللملكحلفتالذى
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تحتوضعحتوملكالعظيمالملكلىحلفهالذىالحلفونص.عليهشهودحظام

الأداةالعشرالوصاياكانتكذلك(.عليهشهودالعظاموالآالةرعالإله-ى

.يهوهقدىتحتالتابوتفىووضعت،وشعبهيهوهبينللحلفرسمية

الرواياتفىنظرنافإذا.والخيمةالتابوتبينالصلةنوضحأنعليناولايزال

عنيتحدثتراثأقدمأنيلاحظبهدونتالذىالمحتملبالترتيبإخوراتية

لاولكنه44(و33:14-0136:)العددالتابوتوعنا(7-ا33:)الخروجلخيمة

35-3:واا-5.ا:)التثنيةبالتابوتعلمعلىكانتالتثنيةأنونكرربينهما.رب!

لاحقةحقبةوفى.التابوتعنبمعزل14-15(31:)التثنيةالخيصةوتذكر*3(

فىنجالعبادةمتصلننكشيئينمغاوالخيمةالتابوتالكهنوقىالتراثصف

الذىيهوهمسكنوالخيمة،الشهادةيحوىالذىالتابوتتحوىفالخيمةلصحراء:

و36-.4(.35-36)الخروجالتابوتفوقلاخجلى

وإذاالصحراء؟فىعرفاوالخيمةالتابوتمن*أننثبتأنسبقفيماحاولا

هذهكانتربما؟المواريثأقدمفىبينهماالربطعدمنفسرفكيفبذلكسلمنا

إسرائيل.بنىأسلافمننحتلفتينلجماعتينتنتميان؟نتاالأداتننأنإلى،شارة

بالصورةسليمانهي!مستلهتاالعبادةأداقىبننآدابهفىالكهنوقىالتراثرربط

علىتستحوذمنهماكل؟نتاللتانالجماعتانالضاريخفىبهااتحدتالتى!فسها

بالآخرأحدهمامرتبطين؟ناوالحيمةالضابوتأنالأرجحولكن.الأداتيناحدى

آخرأنمرجعهفهذاصراحةالصلةهذهسكلىينصلاالمواريثأقدمكانوإذا!صلآ.

كاملوضالهوردماوحذفواالزاثهذامن!اعلىإلايبقوالمالوراة!ساخ

تبدووالخيمةاقابوتإلىتشيرالتىالقديمةافصوصأنوالحقيقة.لاحقتراثث
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(337:)الخروجالخيمةعنواحدنصوهناككهنوقى.تراثوسطم!نهاغيرفى

فوحم!"ؤأخذأيقما:للتابوتدبهربهكانسياقمناقتطعأنهعلىالدليليحوىقد

ولكنه،يهوهإلىأوموسىإلىلهالمفعوليشيرفقدائتخفيماإ.خايىبختةؤتضتقاالمحيتة

قبلأصلآورددبهرهكانوربماالعبريةفىمذكرفهوالتابوتإلىيشيركذلكقد

ومعناه،المتميزينالشراحبعضبقبولالتفسيرهذاويحظىمباشرةةالعبارةتلك

فىيتلازمانكماالمواريثأقدمفىمتلازمينكاناوالحيمةالتابوتأنصحإن

رأتانسوقأنيمكنالنصهذاعلىالاعتمادبدونحتىولكنالكهنوقى.الوصف

الصحراءفىالمتاحوالمأوى،يأويهمأوىمنلهلابد؟نفالتابوت؟عامةطبيعةذا

عربغندبالقبةقارناهاأنوسبقشيتا.تغطىأنلابدفالخيمة،وبالعكس.خيمة

بينالفصلينبنىلاأنهيتبينثممن.إلهيةرموزاتحوىكانتحيثالجاهلية

فعلآصادقبزاثاحتمظالصحراءلمقدسالكهنوقىالوصفوأنوالخيمةالتابوت

لد)بالنسبةألسبىبعدمابهي!حتىبلسليمانبهي!تأثرهبلغمهما

"كبوريت"(.

الهيكلبغاءقبلاسمرائيلأرضفى:المقادس40

الكتابفىدبهرهاوردمانادزاللآباءبناؤهانسبالتىالعبادةأماكنأنرأينا

منذالصدارةموقعالمقادسواتخذت.كنعانفىإسرائيلفياستقراربعدالمقدس

الوقت.ذلك

وهوالجلجال،إلىالقديمالعهدفىمتفرقةعديدةإشاراتهناكالجلجال.)أ(

افصوصأنالمحدثونالباحثونويزعمالنقاد.بينالجدلبعضموقعهأثارم!ن

إيلياقصةفىالمذكورةالجلجالحوللبسإلىأدىأريحامنبالقربموقعإلىتشير
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المقدسأما.أفرايمتلفىالقصةهذهفىتقعأنهافيبدو38(،و4:ا3:الافى)الملوك

أريحا،شرقفيقعا49:يشوعفىالأولىإسرائيلبنىعصورفىالجلجاليسمىالذى

يتميزالعبادةم!نو؟ن.بدقةتحديدهيصعبموضعفىالأردنونهرأريحابينأى

لأولهنايردالذىالاسموهذا.اسمهمنهااتخذ03(4:)يشوعالأحجارمنبدائرة

إلىيشيرأنهويبدوإسرائيلبنىقبلماحقبةإلىيعودأنهيبدوتعليقوبدونمرة

:5يشوعوفىثانوتا.يبدو59:يشوعفىوتفسيرالاسم،بالفعلقائتاكانمقدس

)انت!نلأننعلي!يخلعبأنويأمرهليشوعالزث!ختد"زئيشيظهر13-15

المعهودالتجلىإلىالأمرلاحتاجنفسهاالجلجالفىالح!يةهذهكانتولوفقذشإ؟

سوىليستالح!يةهذهأنإلاكذلكالأمريكونوقد.مقدسإنشاءيسبقالذى

الجلجالأنالمؤكدمنولكنبالجلجال.لابأريحاوتتعلقمستقلتراثمنجزء

إليهبهجحىءاقابوتأنالتراثفىوردإذ،مباشرةالغزوبعدمهتامقدشاكان

3-9(5:)يثىالشعبتخ!تنوفيه6(و491:7:)يشوعالأردنعبوربعدليستريح

.ا-13(.5:)يشوعالمنعنهمانقطعوفيه،كنعانفىطمفصحبأولاحتفلواوفيه

البريةفىالتيهونهاية"الموعودةالأرض9دخولذكرىفيهأحيواالذىنالم!وهو

سعئاالجلجالإلىجبعونأهلوجاء3-.ا(.)يشوعللغزوالأولىوالمراحل

الذاتأكيذايهوهباسمالقشمأنوالأرجح6(،9:)يشوعإسراثيلبنىمعللتحالف

91(.9:)يشوعالمقدسهذافىتمالحلف

بيتفىكمابهامقدسلوجودإسرائيلبنىفىللقضاءالجلجالإلىصموئيلوجاء

فتقول؟م!نتهعلىشاولحياةقصةوتؤكد16(.7:الأول)صموئيلوالمصفاةإيل

شاولإن15(11:الأول)صموئيلالملكيةمؤسسةعنتح!التىالرواياتإحدى
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فىالروايتين!طتاوتتفقفيه.قدمتالقراب!ينوإنالجلجالفى!يهوه"أماممل!ئسح

وانظر7-1315:الأول)صوئيلالجلجالفىبشاولصموئيلرفضموضعتحديد

شاولفيقدمعقائدى:سياقفىالرفضهذا!طتاهماوتضعا-33(3ا:وه8.ا:

الجلجالإلىيهوذاخرجتوأخيزاإ.يهوه"أمامأجاجعنقصموئيلويقطعالذبائح

علىكليهوذاوبنو!!رائيلبنووتنازع،الأردنعبرمنعودتهلدىداودللقاء

كأولبهفسحشاولكانالذىالمقدسعندعليهممل!يكونأنفىأحقيتهم

41(.91،16:افاق)صموئيلإسرائيلعلىملك

الشعباستمرالضاريخيةالرواياتفىذلكبعدالجلجالدبهرعدممنالرغموعلى

تمارسكانتالتىالعباداتعنتفاضيللديناوليست.المقدسعلىالترددفى

44:وعاموس415:)هوشعمغاإيلوبيتالجلجاليلعنونالأنبياءأنإلا،آنذاك

فىيكصنالجلجالشبرأ1أنيبدوا95:هوشعوفى13(.13:هوشعوانظر5:وه

)انظرللملكيةهوشععداءفىيكمقالسببأنويبدوفيه،مل!شاولإعلان

3،91:36:القضاةمنبدءاللجلجالمستترانتقادهناككانوربما4(.8:هوشع

لاالتىالمقدس"قضيبوت"بهاالمقصودكانربماالحنخالي"تذىائيئائتتخوتاتي9

مشبوهة.لعقيدةمحوزا؟نت

المقدسصارتالتىشيلوهأمامالقضاةعصرفىالجلجالتوارت.شيلوه)ب(

منيشوعسفرفيجعل.الغموضيكتنفهوأصلها.آنذاكالقبائللاتحادالمركزى

الأسباطأرضإنويقول13(9،و33:33:واا18:)يشوعللأسباطملتتىشيلوه

ئصبتأالاجتماع"خيمةإنيضيفبل8(18:)يشوعبالقرعةبهافشمتالسبعة

وقت؟،أىفىشيلوهفى!"الخيمةوجودفىشكوهناك(.اهو181:91:)يشوعبها
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كلشيلوهإلىحجهناكوكانالعصورأقدممنذبهامقدسوجودالمؤكدمنولكن

ألقانةوكان3(.ا-اإ31:)القضاةالكرومفىالفتياتمنجماطتفيهترقصسنة

3(.ا:الأول)صموئيلائحئوب،ا-وثقرباتاليقدمسنةكلإلهايمصوئيلأبو

،7ا:الأول)صموئيل،يهوه)بيت:مبنىحولالعقيدةتمركزتالسنواتتلكوفى

)القضاة"الرب)بيتأو3(3:الأول)صوئيليهوه)هي!("هيقل"أو15(و34:3

3(.3:الأول)صموئيلالتابوتأودعوبهالهوه،هيكلأولكانأنهأى31(،18:

فوقالجالس)!متتأوتمرةلأوليهوهفيهيشىالذىنالم!كانتشيلوهأنويبدو

دبمر!وأول3،ا:الأولصموئيلفىوردشتأوت""!وهددبهروأولالكروبيم".

إلىشيلوهمنالضابوتنقلكيفتح!التىالقصةفىوردائكزوبييم،غل"الجال!ش

فىهناككانفهل4(.4:الأول)صموئيلالفلسطينيننحربإبانالقتالجبهة

الكروبيم؟أعناقكلمحمولأيصور"شتأوت"يسمىإالهإسرائيلبنىقبلماعصور

كانيهوهعلىاللقبهذافإطلاقأىكللاثباته.سبيللاولكنقائمالاحتمال

دونيشتملالدقيقمعناهكانمهما"ستتأوت"فلفظ،العليةوهيشتهلجلالهتوكيذا

.القوةمفهوم!كلىشك

وما،!رصموئيلحتىشيلوهمقدسإلىمتفرقةتلميحاتسوىلديناوليس

اقابوتكلالفلسطينيونفاستولى،نهايتهاقزبتحتىعنهالمزيدنعرفبدأناأن

فئهبتشيلوهإلىالطريقانتصارهمفتحوربما1(ا-ا4:الأول)صوئيلأفيقفى

نأعلى-للموقعالحديثالاسموهو-سيلونفىتمتالتىالحفائروتدلااللدة.

الأقلعلىأومحتلةغيركانتوأنهاعشرالحادىالقرنأواسطفىبادتالبلدة

أورشليملأهلدرشاأطلالهافىإرمياءويرىذلك.بعدطويلةلمدةتتداعطظلت
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(69،و13:36-714:)إرمياءهيكلهمعنيتخلىلنالرببأناليقينفىغالواالذين

.مق.0015شنةحوالىفىشيلوهدمارو؟ن.78.6:المزاميرفىكلماتهصدىويتردب

أورشليموخلفتالتابوتداوداستعادالقرنونصفقرنبعدولكن،الأرجحعلى

.شيلوه

فىيهوهأمامإسرائيلبنويجتمعجبعةجريمةقصةفى.بنيامينمصفاة)ص(

نأالواضحومن8(.3،1،5:وا03،13:)القضاةمقدشايميتاويحلفونالمصفاة

بنوفيجتمعوشاول؟صموئيلقصتىفىذلكبعددبهرهاووردمقدشا.؟نتالمصفاة

الذبائحويقدمونتضرغاالماءويسكبونيهوهباسمفيهاوينادونالمصفاةفىإسرائيل

المصفاةفىإسرائيلبنىقضاءصموئيلويتولى5-13(.7:الأول)صموئيلليهوه

روايةتنبئناوأخيزاوالجلجال.إيلبيتمقدسىفىوكذلك16(7:الأول)صموئيل

المقذسةالقرعةسبحببعدمل!شاولاختيركيف17-0134:الأولصصوئيل

عصرحتىدينىكمركزذلكبعدالمصفاةدبهريردولا.المصفاةفىأيهوهأمام9

لأن9الشريعةويطالعونويصلونويصومونبهامجتمعوناليهودف!نبيين؟الم!

46-54(.3:الأولبيين)الم!!لإسرائيلالصلاةموضعقبلمن؟نتالمصفاة

وصموئيلالقضاةمنفقراتمنمستوحىالأخيرافصهذاأنالواضحمن

ماعلىمستقلأشاهذاليسفهووباقالىالسابقةالفقرةفىبهااستشهدناالأول

منالمستمدةافصوصقيمةفىحتىش!هناكولكن.القديمةالعصورفىحدث

التابوتكانالذىإيل"هـبيتيبدو033-االقضاةفنى؟الأولوصموئيلالقضاة

3(؟3:وا36-03،1838:)القضاةلل!صفاةحقيقتامنافشاالوقتذلكفىبهمحفوظا

وتعدقديمةوثيقةعلىتقوملا7الأو!صوئيلفىومحرركقاص!صموئيلوصورة
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.ا:الأولصموئيلتنتىكماالمقكية؟مؤسسةعنللمقكيةالمعاديةللروايةمقدمة

مل!شاولإعلانتضعللمقكيةالجؤيدةالنسخةأنإلاالتراثهذاإلى17-34

تعجلواالباحثينبعضفإنذلكومعالجلجال.فى15(11:الأول)صموئيل

أورشليمسقوطفبعد،المصفاةشأنلإعلاءتسىالنصوصهذهأنواستنتجوا

ويمكن4(.04-ا)إرمياءاليهودىالشعبمركزصارتجدلياحمايةوتحتمباشرة

التاريخية،للأسفارالتثنوىالنسخإلىتنتىالمعنيةالضصوصبأنذلكعلىالرد

المتعلقةكتلكقديمبمقدستتعلقودبهرياتأقدمتراتاتمثلأنفلابدوبالتالى

لازددناارتياببلا51:هوشعفقرةاستغلالمنتمكنا!اذاوالجلجال.إيلببيت

".مصفاة"فىللشعب"فخا"كانوأبأنهمإسرائيلورؤساءالكهنةتتهمف!يقيئا،

بنيامينفىمصفاةإلىتشيرلوكانتوحتىجلعاد،فىمصفاةإلىللأسفتشيروقد

الأولصموئيل)انظرمقدسهفىمل!شاولاختيارفىإلايفكرلاهوشعكانفربما

الأقل.علىالتراثهذاقدميؤكدأنشأنهمنهذاأنإلا.ا(.

وهىجدليافمصفاة.أخرىمشكلةتبرزالمصفاةفىمقدسبوجودنقرأنوما

بشمالالنسبةتلبأنهاعامةبصورةتعزف33ا:5الأولالملوكمصفاةأيضا

بعدإلأبالس!نتكتظلمأنهاالموقعهذافىتمتالتىالحفائرمنويتبين.أورشليم

بالطبع(أيضابنيامينفى)ولكنآخرموضعفىللبحثيدفعناما،سليمانعصر

الأصلفىكانوالاسم.وصموئيلالقضاةعصرفىدبمرهوردالذىالمصفاةلموقع

"يسباه".ا!منالعديددبهرالمقدسبالكتابويرد"،المراقبة"نقطةبمعنىشائغا

الحمائرعلىالقائمالسلبىالرأىتقديرفىنعالىأنالحكمةمنفليمىذلكومع



ببلدةبالضرورةيرتبطأندونمهتادينتامركزايكونأنيمكنمقدسفأى

وتتطورتنموأنقبلعبادةم!نالنسبةتل؟نتوربما،كبيرة

المملكةعصرمصفاةغيرم!ئاكانتالقضاةمصفاةبأنسلمناإذا.جبعون)ء(

.سليمان!رق"مرتفع"أعظمكانالذىنفسهجبعونمرتفعالأولىتكونفقد

لهكانالمقدسبأنإلااللقبهذابهايوحىالتىجبعونشهرةلتفسيرسبيلولا

إمرتفع"ولوكان.المقدسالكتابفىقبلمندبهرلهيردلمأنهمعطويلتاريخ

بذلكفإنه"صمويل"النبىباسمحالحايعرفالذىالتلعلىيقعهذاجبعون

العربيةالتسميةفىبصموئيلارتباطهويصبح)جمسباه("المراقبةنقطة9اسميستحق

.اؤ7الأولصموئيلمعتماقامتفقا

منهمللثأرجبعونلأهلداودسلمهمالذينشاولنسلقصةأنالواضحمن

النصفىوردكمافالضجايا.المقدسبهذاترتبطا-14(31:الحاق)صموئيل

ينبىالضصولكنالزث"،ئختايىشاؤذجئغيما"فييهوهأمامضلبوا6()فقرةالعبرى

)انظرإيهوهجبلعلىجبعونفى9ويصبحالونافىوافصليتفقيقيتاتصحيحه

محلحلتيهوهديانةأنويفترضالكنعانيينبعاداتالطقسويذكرنا9(.الفقرة

بقطعألزمهموالذىالجبعونيينمعالحلفأنفالأرجحوأخيزا.أقدمعبادةنمط

فىأولآاقنفيذموضعوضعيهوهمذبحوخدمةالرببيتإلىالماءوحملالأخشاب

37(.9،33:)يشوعالمقدسهذا

بناءعنمعلوماتلدينافإنمعروفغيروجبعونالمصفاةأصل؟نإذاغفرة.)!(

.ودانعفرةوهماعصرالقضاةفىآخرينمقدسين
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ا-34(ا6:)القضاة"يهوهملاكيظهر"الأولىفى.عفرةبناءعنروايتانهناك

عليه!يطحنجدعون؟نبجوارصخرةجدعونأبويوآشيمتلكهاشجرةتحت

و؟نالمديانيين.قهرمنإسرائيلبنىإنقاذمهمةلجدعونأسندتثم.الحنطة

علىقرباتايهوهوتقبله،إليهالمتحدثهويةعرفحينطعاقايعدجدعون

شبيهةقصةو!(.السلام)الربلثتلوميهوهأسماهمذتجاجدعونفأقام.الصخرة

قصةأىكاه"ء78كا!ةالمقذس""العقلعناصركافةوتحوىالآباءحقبةبح!يات

علىللتعبدوبدءخلاصورسالةوتجلمقذسةشجرةفبهاما؟مقدسأصالةتقرر

مذبح.بناءوأخيزا،صخرةمذبح

فىجدعونيهوهيكلموفيها35-33(6:)القضاةمباشرةتليهاالأخرىوالرواية

وأن"أشيرون"اديقطعوأنيوآشبأبيهالحاصالبغلمذبحيدمربأنويأمرهمنام

اهـ"أشيرون".خشبمنقطعبمائحرقةئصعدوأنالضلعلىليهوهمذتجايبنى

كأن"إق:وقالابنهأيديوآشلكناللدة،أهلغضبالأمرجدعوننفذوعندما

وهذهلجدعون(.افافىالاسميزتغللاسمهادف)تفسيريتفميميما"قفئقايلإلفا

محلحلتيهوهديانةأنوتيمتها،الكرملفوقإيليابقصةتذكرناالشانيةالرواية

نفسه.عنالدفاععنعجزالأخيرلأن،البعلديانة

الروايةفىالكبيرةفالشجرةغفرة؟فىنحتلفينمقدسينبوجوديوحىماثموليس

المذبحوكذلكيوآشيشلكهاوالشجرة،بالفعلعبادةم!ن؟نتأنهاتعنىالأولى

؟لذىخاصمقدسولكنهالتعبيزجازإنخاضامقدشاف!ن.الثانيةالروايةفى

أصلعنروايتينهناكلكنيوأش.يمثلهاالتىالعشيرةمقدسف!نللآباء،؟ن

أيةإثارةدونسابقةديانةمحلحلتكيفإحداهماتح!عفرةفىيهوهديانة
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الروايةأنويبدو.بالقوةالبعلديانةعلىقضتكيفالأخرىوتح!،متاعب

تتفقلايهوهديانةأنوهلةلأولكوايدلمالناسأنوتبينزمتا،الأقدم!الأولى

جدعوناسمرأنيهوىاسمهالبعلمذبحراسيوآشأن)يلاحظ.البعلوعبادة

تح!الأخرىوالرواية("(.اسمهحاملأعنالبعلفليدافع9معناه--يزتغلالثافى

البعل.عبادةضدالنهايةفىنشبالذىالصراععن

صلةذاتتكونأنيحكنالتىالوحيدةالح!يةفىأيقمانجدهصاالسمتانوهاتان

لصنعالغنائممنجزةاجدعونيستغلالمديانيينعلىانتصارهفبعد:عفرةبمقدس

عندكشأنهامقدسأىمحتوياتمناجزةتش!كانتدينيةأداةهناوالأفودأفود.

وحدهالهوهإسرائيلعلالسلط!بأنولإينانه(.ه17:القضاة)انظرالكنعانيين

إلا،يهوهلديانةالأفودهذاووجهعليهعرضتالتىالعلياالسلطةجدعونرفض

:8)القضاةؤزاةة!إشزائيلكلؤزفئ9:وثنيةأداةباعتبارهالأفوديلعنال!تبأن

القديم.العهدفىبعدمندبهرالمحلىالمقدسطذايردولا33-37(.

وصفهاوردالتىدانسبطبهجرةبناؤهفيرتبط؟أطولتاريخدانلمقدسدان.)و(

بنىعندالكهانةتناولناضمنبعدفيماالروايةهذهإلىوسنعود17-18.القضاةفى

بالمقدسينبالأحرىأوبالمقدسالخاصةالحقاثقعلىفسنقتصرهناأما؟إسرائيل

القتلى.دانومقدسالمحلىميخامعبدوهمادانفىالمتعاقبين

ف!نالكلصة؟معنىبكلشر!غيركانإنهالقوليمكنبنشأتهيتعلقفيصا

صنماصنعتالفضةهذهوببعضطا؟ردهاثمأمهمنالفضةبعضسرقميخا

ابنهورشم"يرافيم".ادوبعضأفودومعهللآطة"،!بيتأومقدسفىميخانصبه

إلىهجرتهمطريقفىدانسبطقامثممغقرتا.لاوتابعدفيماواستأجر؟هئا
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إلهمفانضماللاوىاستمالةهنوتمكنواالمقدسةالمحتوياتكافةبسرقةالشمال

ميخافتحسرواحد.لفرد؟هتايكونأنمنلهخيرلعشيرةالكهانةأنوجدإذ

أهلهاويذبحونلايشإلىدانبنوويصل.واحدةبضربةوكاهنهإطهفقدلأنه

ميخا.وثنبهاوينصبوندانإلىاسمهاويغيرونالمسالمين

فالبشر.عفرةبناءأوالآباءمقادسبناءرواياتمنأتايشبهماذلكفىنجدولا

ماوهناكأخيازا.ليسواوالبمثر،الربلاأيديهمفىالمبادرةيأخذونالذيقهمهنا

والأفود"إله!تسمىالتىكالصورةوالأنبياءالشريعةتدينهاالأخطاءمنلهحصرلا

ح!يةليستالح!يةهذهأنشكفلااللاوى.غيرهنوال!"ترافيم"وادالمريب

منال!فريطالعمنأما.مقدسشرعيةإثباتإلىتهدفمقذس(اغقلأوبناء

وهوزا!ا،كاهنيخدمهزائفمقدسفهوتمائا،مغايرباستنتاجفسيخرجاالهود

الأولدانمقدسأنيقصدإذ.القصةهذهسدهمنال!تبقصدهالذىالانطباع

الثاقالذهبىالعجليربعامفيهوضعالذىالمقدسسلفكانوأنهقيمةبلاكان

93(..ا:الثاق)الملوكإيلبيتمعاللعنواستحق93-.3(13:الأول)الملوك

المسروقةالفضةميخاأمفتكرس،يهوهمقادسمنبمقدسفعلآتتعلقوالرواية

يصبحبأنالبدايةفىميخاورضىلصاحبها.لردهايهوهبركةميخاويتلتى،ليهوه

بركاتعليهيجلبأنشأنهمنهذالأنبهلاوئباستبدالسعدولكنهكاهتا،ابنه

وقامالرد،وتلقواميخاأفودخلالمنالربدانسبطجواسيسفاستخار،يهوه

الصنم.بهنصبالذىالمقدسخدم!علىموسىحفيديوناثان
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الوثيقةبأنالزعمأوفى17-18للقضاةأدبيينمصدرينوجودفرضيةفىنجدولا

ل!فةتحدفىأقيملهوهمقدشاهنالديناأنلحقيقةتفسيزامطولةبتحريفاتملإى

اليهوية.أح!م

لكنبه.يفخرواأندانبسبطأحرىقديئاترائاتستنسخالروايةأنوالحقيقة

!فالسفزواضعدهشةأثارتكمادهشتناتثيرعدةعناصرعلىتحتوىالقصة

غنتييما!فيتخشنقاتغتلؤاجدضوكأنإشزائيل.فيقيذتكن"لأزمنمنقصة

الخطربيانفىغفرةقصةعلىالقصةهذهوتتفوقا(.18:وانظر6لاا:)القضاة

كنعانوأهالىإسائيلبنىبينتماسأولأثرعلىباليهويةحدقالذىالداهم

المستقرين.

الأشورى.الغزوحتىدانلمقدسكهنةيوناثاننسليستمر1803:القضاةوفى

كأنائيئالأئايم"خ!بهظبنميخاصنمأن31(18:)القضاةالتالةالفقرةوتضيف

يدعلىشيلوهبادتعندمااختنىأنهيعنىقدماشييفؤهأفيالث!تيئاييقا

الربا)بيتبقاءمدةطوالاستمرتالوثنيةالديانةهذهأنأو،الفلسطينيين

يربعامانشقاقمنذدانمقدستاريغمنالانيةالحقبةأما.شيلوهأىالحقيتى

لأورشليم.المنافسةالمقادستناولضاضنبالدرسفسنتناوطا

تاريخمنالأولىالحقبةفىأقيمتالتىالمقادسأخرأورشليم؟نت.أورشليم)ز(

فىمذبحوإقامةالضابوتنصب:على.مرحلتينداودعهدفىوشيدت.إسرائيلبنى

المستقبل.هي!موضع

الفلسطينيينداودحزمالفلسطينيينعلىالأولىوانتصاراتهأورشليمغزوهوبعد

ليستردهمضىثميعاريم؟قرياتفىالتابوتعلىلهمتزاللا؟نتالتىالسيطرة
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وضجيجالفرحصيحاتبهتحيطدينىموكبفىواستعيد6(.الثاق)صموئيل

بأحداثنقلهوتميز.القرابينويقدميرقصوهوابتابوتداودويتقدمالأبواق

ذلكتلاوماأدومعوبيدفىوبقاؤهغزةموتالمقذس:الشىءقدسيةعنكشفت

"موضعهفىالتابوتيستريموأخيزا.مي!لوعقاببيتهعلىالبركةحلولمن

المزمورينمقارنةويمكنله.خصيضاأعدتالتىالخيمةتحت)تقوم(المقذس"

التىصهيونسبأوتيهوهدخولدبهرىفىأنشداإذ:الروايةبهذهاو733-.341:

فىالروايةمنالعقائدىالجانبعلىأثرالعيدطذاكانوربماله،سكتااختار

الزعمف!ناالصوص.هذهمناستخرجتريبةالنتاثجوأكثر6.الحافىصموثيل

علأورشليمعلىمل!داودتتولتيمعتزامنبالتابوتالخاصالطقسهذابأن

يش!؟نبل؟جلوسهمأعيادأويهوذاملوكتتويجفىتكرروأنهالكنعانيةالطريقة

افصوص.قراءةفىمغالاةعنينمأمروهو،يهوهلتتولئييقامكانعيدمنجزةا

فمنخطرذاتعواقبله؟نتداودعليهأقدمماأنالمؤكدفمنأىعلى

منأىأرضتتبعتكنولملهشخصتافتخاالعاصمة؟نتالسياسىالمنظور

!همالأسباطبتقديسمجظىكانالذىاقابوتأقروفيهاعشزالاثنىالأسباط

الشعبفئاتنحتلفعلىسلطانهعززوبذلك؟المشتركةديانتهممحورقبلمنو؟ن

استعادة؟نتإذأهم؟ف!نالدينىالجانبأما.عرشهحولالوطنيةالوحدةوحقق

إقرارو؟ن.البريةوخيمةشيلوهمقدسورثتأورشليمأنتعنىللتابوتمقدس

فيها،تمركزتعشرالاثنىللأسباطالدينيةالمواريثأنمؤداهأورشليمفىالتابوت

غزوإلىمصرمنالخروجعهدمنالممتدالخلاصتاريغمحورأورشليمفصارت

صارتالتابوتوبنقلمؤكذا.أمزايهوهديانةبقاءوأصبح"،المقدسة"الأرض
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!ف؟السياسيةمنزلهاتفوفأنالدينيةلم!نتهاوفدر!المقدسة"المدينةأورشليم

الذىالتامالدمارمنبلداودإمبراطوريةتصدعمنالنجاةلهاكتبدينىكمركز

.القوىبالاستقلالحاق

هي!عليهسيبنى؟نالذىالموضعفىمذلمجاداودأقامحينالتاليةالخطوةو؟نت

بينوصلحلقةتمثل16-3435:الثاقبصموئيلوردتالتىالقصةولعل.سليمان

وتفسرهما.ا-31533:الأولأخبارالأيامفىالمقابلةالفقرةبينهماتوفقروايتين

منصادفتناكماالأساسيةعناصرهاكلوتحوىالتأسيسقصصمنقصةو!

خلاصورسالةاليبوسى،أرونةبيدرعندلداوديهوهمقكظهور-التجلىأىقبل،

أولوتقديمالظهوؤموضعفىمذبحوإقامة-العباداتوبدءالبلاءدفع-

القرابين.

وأالقضاةلعصرترجعالتىالمقادسوبعضالآباءمقادساستمرتكيفرأينا

الخروجتبررلاالآنحتىتناولناالتىوافصوص.سابقةعبادةأماكنمحلحلت

المزمورفنىالاعتبارفىيؤخذأنينبىمامنهاأنولو،أورشليمعنمماثلةبنتائج

الذىالآخرالوحيدوالنص.صادقمليىغرارعلىكاهتاإسائيلملكيسى1014:

و؟نأبرام.لقائهقصةيروىالذى18-.3ا:4اقكوينصادقدبهرمليىبهيرد

جمليون".هـ"إيلوكاهتا3(76:)المزاميرأورشليمأىشالمعلىمل!صادقمليى

المستقبليةداودبعاصمةأبراموبربطغشزا.لهأبرامودفعإطهببركةأبراموبارك

وكهانةالميكوحقوقبأورشليمإسرائيلبنىصلاتقدمإثباتالنصمجاول

كانالذىالإلهباسمنفسهالوقتفىينبئناالنصأنإلا؟إسرائيلبنىعلىأورشليم

نإاالبلوسىفيلونفيقولكنعانتا.إلقاجمليونإيلكانإسراثيل.قبلفيهائعبد
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و)السماء(قورانوسأباو؟نالأعل"يدس"جمليوتايضمكانالفينيتىالآطةمجمع

السماء)خالقلقبيعقبها9ا:4التكبرينفىجمليونإيلواسم(؟)الأرضجى

منمحدثقرطاجىبنقشالفينيتى؟راتيىنقشنقارنيأنيمكنكما".والأرض

لإيلالمضافنفسهاللقبأى!الأرض"خالقدفيهالدعاءيوجهماجنا"اليتيس

وردالكنعانيةالأساطيرلإحدىالحثيةالترجمةوفى.تدمريةشقافوصكلىنقشفى

بينتضمصفترمنأراميةمعاهدةوهناككويرشا"."إيلعبارةفىواللقبالاسم

.منفصلانإطانبأنهماالباحثينبعضفسرهمااجمليون"،و"إيل"تحميهاالتىالآطة

منا.4التكوينفىكما)جمليون"هوالذى"إيل"بهمائقصدقدوجمليونإيلأنإلا

وعولام"و"إيلإيل"بيت!."إيلالأعلىالإلهبهيتجلىأخرشضيمثلفاللقبثم

يحلالسابقةالأمثلةفىكماالآباء.مقادستناولنافىطالعتناالتىيثمذاى""إيل

34:التكوينفىالأزص!!وإتوال!تاء"إتيمافهو:ألقابهويتخذالسابقالإلهمحليهوه

14(،18:)المزاميرالهوهكموافيوورد3(!4:)المزاميرليهوهلقئاجمليونفأصبح3.

9(.79:)المزاميرالآطة!كلمنوأعلىالأرضكلعلىجمليون9وحدهفهو

يقفونالتىالأرضأنإلاذلكمنأبعدإلىيذهبواأنالباحثينبعضوحاول

نأإلاجمليون.م!نأخذكمامقدسهاغتصبيهوهإنفقيل.ثابتةغيرعليها

جمليون"د"إيللمقدسدبهرلاا4التكوينفنى:العكسبلذلك،يقوللاالنص

غشزا.أبراملهوقدمحاضزاكان؟هنهلأنمقدسهناككانأنلابدأنهولو

)صموئيلللتابوتخاصةخيمةنصبداودأنتؤكدصموئيلسفرىفىوالروايات

ذإ،مدنسةبقعةقبلمن؟نموضعفىمذبحهأقاموأنه3(7:وانظر617:الثافى

18-.3(.34:الثاق)صموئيلالناسعامةمنرجليصلكهالحنطةلدرسبيدزا؟ن
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عمث:فصداالثاقصموئيلوإصرار14اقكوينسكوتبأناسبعضيحتحوقد

الردمنأسهلوالاعتراض.وثنىمقدسعلىبنىأورشليمهي!أنحقيقةلحجب

نصبتخيمةعنأصيلةروايةوجودالاعتبارفىيأخذأنينبىر!ىلكن،عليه

يكونفي!داطي!،بنىأنإلىيهوهديانةمحورظلتالخيمةهذهوأنالتابوتفوق

"يهوهو"خيمة93(1:الأول)الملوكسليمانفيهافسحالتى""الخيمةأنهاالمؤح!من

مرتبطالتالىالسؤالأنكمابعدها(.وما338:الأول)الملوكيوآببهااحتىالتى

منأخرىفئةتظهرداودعهدفىجمليون"أ"إيلكهانةيهوهورثهلآخربسؤال

الباحثينبعضويؤكد.غامضوأصلهانفسهاأورشليمفىصادقنسلمنالكهنة

لتكلي!يهوهخدمةضكلىقائتا؟نوأنهالغزوزمنفىجمليونكاهنكانصادقأن

الآنالواضحمنولكنالكهانةتناولناضمنإليهاسنتطرقمسألةوهذهداود.من

ماصدةإمجاديتملمماتتهاويصادقلكهانةالكنعافىالأصلتؤيدالتىالمقولةأن

بتابوتيتصلفيماإلادنجرلهيردلاصادقلأنجمليون؟ومقدسيهوهمقدسبين

93(.ا:الأولوالملوك35ا:5الاق)صموئيلوخيمتهيهوه

رمزصء.بالتابوتداودعهدفنىالسؤالينهذينعلىالإجابة؟نتومهما

يهوهاختارهللعبادةموضغاالمدينةصارتعهدهوفى؟أورشليمإلىحضورالإله

.لسليمانمهيأشىءكلف!ن.نفسه
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افالثالفصل

أوولف!ليمهيكلى

الدينىالمركزأورشليمجعلالجديدةعاصتهإلىالتابوتنقلمنداودغرضكان

مبنىهناكيكنلمإذخيمةفىالتابوتحفظمنلابدكانولكن،إسرائيللبنى

ولكنهليهوه"بيت(بناءفىفكرداودأنا-77:الثافىصموئيلفىووردبه.مجفظ

يحوىةالشبؤهذهفنصذلكومع.ناثانطريقعنجاءهإل!بأمرذلكعنعدل

لأبنكهذامقدسبناءشرفأولىيهوهبأنتقفى13(7:افافى)صموئيلإضافة

وقدمالوعدبهذادبهرسليمانأنالملوكلسفراقثنوىالنسخوينبئنا.وخليفتهداود

)الملوكمجروبهلافشغالهتحقيقه!فىأخفقولكنهأباهراودتلفكرةكمنفذنفسه

أهمدوزاداوديولىالأيامأخبارف!تبذلكومع3(.ا-ا5و17:8-511:الأول

ف!نسليمانأماكثيزا،دقاسفكحربرجلكانلأنهالهي!داوديننفلمبكثير

33:الأول"(أخبار،الأيامالمسالم5يعنىالذىباسصهالمهمةبهذهيقومأنلهمقدزا

الهيكلتخطيطوضعمنفهوشىء؟كلأعدكانفداودذلكومع3(.و8:38-.ا

لصنعاللازمةالذهبوسبائلثلنائهاللازمةالموادوجمعبمحتوياتهقائصةوأعد

الأيام)أخبارووظائفهمالكهنةطبقاتوخددالعمالفرقوجمعالمقدسةالأشياء

المواريثهذهعنهاتعبرالتىالكهنوتيةالمفاهيمإلىوسنتطرق33-38(.الأول

أنوهوبينهصامجمعكانماإلايهمنافلاالآنأما؟الفصلهذاآخرفىالمختلفة

فعلأ.بناهمنسليمانوأنهي!بناءفىأولآفكرداود
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للمليماقهي!لا.

سنواتمنعشرةالحاديةالسنةإلىالرابعةالسنةمنذإلهي!ببناءسليمانافشغل

لإمدادهصورملكمجيرامفاتصلا(.6:وانظر37-638:الأول)الملوكحكمه

أطرافمنالأحجارنحتتبينصا15-36(5:الأول)الملوكلبنانمنبالخشب

)الملوكإسراثيلبنىمنالعاملةالقوةتجنيدوتم31(.5،93:الأول)الملوكأورشليم

لبنانفىالأخشابقطععمال)أىالماهرةالعمالةأما37-03(،5،03،33:الأول

الفينيقيينمنف!نت(أورشليمفىوالبناءونوالضجاروننقلوهاالذينوالبحارة

الأعمالمنوغيرهماالعمودينوضعالذىحيراموكان33(.5،03:الأول)الملوك

:7الأول)الملوكإسرائيلبنىمن؟نتأمهأنولوأيضمافينيقئاف!نالنحاسية

.)13-47

أخبارفىلهتلخيصوهناك6-7الأولالملوكفىومحتوياتهللهي!وصفوهناك

وثيقةإلىيرجعالوصفأنالمؤكدومن.الاختلافمنبمثىء3-4الثاقالأيام

قائتا؟لايزالوهوالهي!رأىالنهاثيةالنسخةكاتبوأنللبناء،تكادأومعاصرة

وحذفالآثارأوبالعمارةملئاال!تبيكنفلم.تفسيرهيصعبالوصفلكن

بناءوأسلوبالواجهةوتخطيطالجدران)كسمكتصورهعلىستعينكانتتفاصيل

فهمهميكنلمممنالنساخوشوهه،فنيةبمصطلحاتالضصيزدحمكما(.السقف

وأخيزاالبناء.عظمةتصويرمنهاالقصد؟نبتعبيراتواكتظفهمنا،منأفضلله

نصوصإلاعليهدليلولا.عليهيشهدواحدحجرالفخيمالبناءهذامنيبقلم

والبلدانفلسطينآثارمناستقاؤهايمكنومقارناتتفسيرهاالشكيغلف
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نزعمولا،بنائهتصورمحاولاتبينبينةاختلافاتوجودفىغرابةفلالذا.المجاورة

ابتحديد.منقدربأىيتسمهنانقدمالذىالتفسيرأن

بناؤهوكان.القصيرةجوانب!أحدعلىمفتوخاطويلآبناءالهي!؟نالمبافى.)أ(

"تقذتم"(معناهجذر)من"أولام"يسىرواقأجزاء:ثلاثةالىمقستاالداخلى

"قصطو:والفينيقيةالعبريةمنكلفىمعنيان)وطا"ه!"تسىللتعبدوحجرة

"الحجرة)أى"دبيزا!وأخيزاالمقذس!،!الم!نبعدفيماوسميتهي!إ(9

،ليهوهالمخصصالجؤهذاوكان".الأقداس"قدسبعدفيساوسىتقريتا("الخلفية

به.محفوظاالعهدتابوتو؟ن

الهي!عرضوكانابخدران.سمكتشمللاالمقدسالكتابقالواردةوالمقاييس

"دبيزوا!أربعين"هتى"وادأذرععشرة"أولام"ادطولوكانذراغا،عشرين

كانأنفلابدذلكومع،الداخلمنتقسمهكانتالتىللجدرانذكرولا.عشرين

جدارهناككانإذا"مانعلملاأنناولو"ه!"واد"أولام"ادبينيفصلجداربه

واحدكشىءيعاملان"دبيزواد"ه!"ادأنوالحقيقة."دبيزواد"هتى"ادبين

ستينمغاطولهماوكانالهي!،أو!!البيتيشكلنمغاف!نا3(6:الأول)الملوك

إلاذراغاأربفين"هتى"وادذراغاعمثرينطوله؟ن"دبيزادأننعلمولاذراغا،

حقيتىجدارهناكولوكانا-17(.66:الأول)الملوكالوصفمنمتأخرموضعفى

نأكما.نفسهالجدارسمكزائد.ذراصكاستينال!الطوليصبحبينهمايفصل

فإنهتحريفهتمافصأنومع.الاستنتاجهذاتوبهد"دبيزادعنالواردةالتفاصيل

اؤتنئ96فسليمان16(:6:الأول)الملوكمعنىيعطىأنيمكنطفيفبتصحيح

)هذهوايخيظانيإلىالأزص!جمنأزفيبأضلآجانجيمبفؤخيرمقبزاغاجممثيرين
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الأقذالي!(،.نذلش)أىائيخزابلأخلدايختةؤتنئ"اتتطعت"(.العشرونالأذرع

وردالتىالرئيسةللجدرانالخشبيةبالألواحالتكسيةليستهذهالأرزوأضلاع

كانتأنهايبدوبل"دبير؟واد"ه!"ادفىتمتوالتىالسابقةالفقرةفىدبهرها

فنى؟الفرضيةهذهيدعممااللاحقةالنصوصومن."دبيزادأمامفاصلآجدازا

"قدسيفصليكنلمأورشليمهي!وصفهااستوحىالتىالصحراءعهدخيمة

بهي!يكنولم33(،36:)الخروجحجابإلاالمقذس"ن!الم!عن!الأقداس

هيرودهي!وصفهاوفى3(؟41:)حزقيالالموضعهذافىرقيقجدارسوىحزقيال

ولا!،الأقداسقدس9والمقذس(إالم!نبينتفصلأستارإلىإلاالمشناتشيرلا

(..!+لى.7.7)5حجابإلىإلاالحقاةمنيعدالذىيوسفوسيشير

وإن،الحجرةمستوىمنقليلآأعلىالقديمالشرقمعابدفىالتماثيلمنصة؟نت

المقدسالكتابأنومع.مرتفعةمنصةعلىيوضعالديانةرمز؟نكذلكتكنلم

دامنأعلىمستواه؟نأيضاأورشليمفى"دبيزادأنفيبدوذلكصكلىينصلا

طول؟ملكمكعب"دبيزادتصور603:الأولالملوكفىالواردةوالمقاييس"ه!".

النسخةفىذراغاثلاثونفارتفاعهاه!"ادأماذراغا،عمثرونأضلاعهمنكل

المنقحاللوسيافىوالنصالقديمةاليونانيةالنسخةفىوعشرونوخسةالعبرية

ذهبالارتفاعفىالخمسةأوأذرعالعشرةفارقولضفسير3(.6:الأول)الملوك

كمنصة"ه!"ا!حجرةمنمستوىأدق؟نت"دبيزادحجرةأنإلىالبعض

وهذان."دبيزا!تعلوحجرههناكأو؟نت،المصريةالمعابدبعضفىالتصاثيل

مستوىأعلىكانت"دبيزادأرضيةإننقولأنوالأحرىمستبعد،*هماالحلان

العبرىالنصفىالمنصةهذهوارتفاعدزج.بقلبةتعتلوكانت"ه!"ادأرضيةمن
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النصفىارتفاعهاولكن،نعرفهآخرمثالأىمنأعليجعلهاما،أذرععشرة

التصورإلىأقربوهوأذرجخسةعنيزيدلااليوناق

بارتفاعوا،-43(ا-7533:الأول)الملوكنحاسيانعموداننصبالرواقوأمام

لمأنهماالواضحومن.أذرعخسةبارتفاعأيضانحاسمنبتاجينوتوجاذراغا18

البعضوذهب.المدخلجانبىعلىأمامهنصبابل؟الرواقلعتبةدعامتينيكونا

الأرجحولكن،للإضاءةالضارفوقهماتوقدكبيرينمشعلين؟ناأنهماإلىمؤخزا

المقادسفىدوفام!نلهكانمما"قضيبوت"أوتقليدييننصبين؟ناأنهما

بدعامتىمقارنتهماويمكنلهما،فينيفيةأمثلةوهناك.القديمةالكنعانية

فىهرقلمعبدوبنصبى4،.+!.عدا!ع?ء!+ط285لوسياندبهرهمااللتينهليوبوليس

منجداريةلوحةتزيناناللتينوبالدسكامتين)مهـ11(،هيرودوتذكرهمااللذينصور

نموذجإلىالإشارةيمكبنسليمانهي!عصرإلىأقربحقبةوفىصوزأطراف

كشفمشابهةنماذجوإلى(بقبرصإيداليون)منلمقدسالمحروقالطمىمن

اسماولايزال.نابلسمنبالقربالفرحوتلنهرالأردنوراءفيمامؤخزاعنها

وفسراأبقوةأسيثتتمعناهماإنوقيللغزا؟يمثلان-بوغزوياكين-العمودين

سيثئت)"يهوهمفهومةعبارةتتلوهماملكيةخطبةمنافتتاحيتان!طمتانبأنهما

أماداود،جدراعوثزوجبوغزيمثل)حيثملكياناسمانأو..."(يهوهبقوة...

بعد،مندبهرللفظينيردولابثشبع(.أسلافأحديكونقدإنهفقيلياكين

بهذينسمياأنهماإلىالبعضوذهب.العمودينعلىنقشاأنهمايؤكدماهناكوليس

عنإلايعبرانلاوقدونصبهما،صنعهصاالذىالصورىالفنانقبلمنالاسمين

و!يكونبالأحرى)أوياكينفاسمإتمامها:بعدالفنيةأعمالهرؤيةلدىرضاه
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وبوغز)ربماإ،ثابتهو9معناه(اليونانيةالنسخةحفظتهاالتىالفينيقيةالصيغة

لابقوةإ.فينيتى(بنطق

ويبدو.جوانبثلاثةمنبالهي!يحيط؟نبناء5-.ا6:الأولالملوكويصف

واد"دبيزادجدرانبمواجهةأقيمالضيقشديدةطوابقثلاثةمنمبنى؟نأنه

بعضفىويسعىتماقا.خاقا"أولام"بادالمحيطالمجاليبتىكانولكنه"ه!"،

ومفردهاالجمعبصيغة"شلاءوت"أخرىمواضعوفىالمفردبصيغة"تشئع"المواضع

هذانصناأنعلىيدلانأنهماويبدومترادفينليساواللفظاناللاثة.الطوابقأحد

حيثمناد"تشئع"و؟نالبناء.هذالشيمتعاقبتينمرحلتينعنمعلوماتيضم

ولم.جوانبثلاثةمنبالهي!مجي!أرضئاطابقاأومنخفقمابناءاللفظى.التأصيل

مصرمعابدبعضجانبىعلىالسفليةكالغرفو؟ن،أذرعخسةعنارتفاعهيزد

للتقدمات.كمخزنيستغلوكانبالمقدسملحفا؟نالأخيرةفىوكصا؟والرافدين

)الملوكوثيقاارتباظابهيرتبطوكانالهي!فيهابنىالتىنفسهاالحقبةفىوشيد

بطوابقفزيدأجلهمنبنىالذىبالغرضالبناءهذاضاقبعدوفيما16(.6:الأول

"تشئع"مسىلهيصلحيعدولم.مختلفةعصورأوفىنفسهاالحقبةفىإماتعلوه

ن؟ومفردهك!،المبنىعلى"شلاءوت"مسىفأطلقمنخفضا،بناءيعنىكانالذى

ويعنىبناء،أضلاعأحدأوالمثىءجنبأصبحثمالإنسانضلعالبدايةفىمعناه

هذامنالعلويانالطابقانكانولماالهي!.جانبىعلىالمقامةالطوابقمن*هنا

كانتبل6؟"تشئعكاداطي!تخطيطمنجزةايكونالمفإنهمالاحقةإضافةالناء

"كانوبالتالىالجداؤفىقبلمنالموجودةالفجواتعلىترتكزالمائهمانقاط

و؟ن6(.6:الأول)الملوكواحدبذراعمنهالأدفىالطابقمنأعرضمنهماطابق

535

http://al-maktabeh.com



إضافةوبعديبدوماعلىالخارجمناطي!منالأيمنالركنفى)قشنع"ادمدخل

وفىالقديمةالنسخبعضفىأخذلفظوهو"لولم"أقيمتالعلويينالطابقين

العبريةفىمعناهأنإلا؟حلزونيةسلالمبمعنىالمحدثةالترجماتمن-العديد

حيثالطوابقنحتلفبينتصلمسحورةأبوابمجردإلىأقربيجعلهالربينية

.كمخازنوتستغلمنخفضةأشفذات!ها؟نت

فىذراعبمقداريتراجعكانالهي!سورأنالجانبىالمبنىوصفمنويتبين

تكنلمالسورمنالعليافالأجزاءالحنايا،لهذهفنىسببهناكوكان.نقاطثلاث

الشامفىالمكتشفةالمباقمنالعلياوالأجزاءثابتا.السور؟نوبالتالى،ثقيلة

الصذد،هذافىأثريةتأكيداتنقدمأنبمقدورنايعدفلمجميغاتداعتوفلسطين

هذاوجودعنتنمبيسانفىعليهاعثرالتىللمقادسالطينيةافماذجأنإلا

فىالخلفإلىانحدابرواضحبعملذلكيفعلونالمصريونو؟نالحنايا.منالنوع

الأسوارالعالية.أعلى

الأول)الملوكوالقصرالهي!أفنيةأسوارعنواحدةمعلومةهناكبنى؟كيف

الأحجارمنصفوفثلاثةبهاف!ن؟للغايةمفيدةمعلومةو!13(و636:7:

نفسها،بالطريقةالهي!أسواربنيتوربماالأررخشبمنوصفالمكسوة

منصفوفثلاثةبهاتكونبأنكورشمرسومقف!السبىبعدبناؤهاتقررفعندما

نماذجعنالأدفىالشرقحفائركشفت4(.6:)عزراالخشبمنوصفالحجر

الوصلاتمنسلسلةتش!كانتالأخشابهذهأنعلىتدلعديدةمماثلة

سورفىكهذهخشبيةفواصلنصادفوأحياتاالسورتماسكعلىتساعدالخشبية

بناءلتثبيتحجرىأساسفوقالمفصلىالتأطيريبدأأنوالبديلبالحجز!طهبنى
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المنشآتفىاتبعأنهويبدو،طروادةفىافمطهذاعلىشاهدوهناكالآجرمنفوقى

الشبهالشديدةالمقادسفىأيضااتبع%نهبعدفيماوسزىمجذؤفىالسليمانية

كسيتالآجزمنبناءيعلوهحجرىأساسللهي!كانفربماإذن.سليمانبهي!

عدةمماثلةنماذجوهناكالآجزلإخفاء15(6:الأول)الملوكالأرزبخشبالجدران

أيضا.لذلك

التىالخشبيةالفواصلمنالإطارطذاالفنىالاسميعطيناالقصرعننضاولعل

منبنيتالملكيةالأبنيةكلإن79:الأولالملوكيقولمغا.الآجرتثبتكانت

اللفظالقديمةالنسخترجمتظياحوت"أ.ادإلىالأساس!منضخمةحجارة

وأمسننةشرافةإنهوقالوا.معناهتخمينإلىالمحدثونالمفسرونولجأ،اتفقكيفما

استعمالآإلاليستالكلمةأنالمؤكدمنولكن.السقفلفواصلجداريةكانات

القذم")بطن:معنيانله"كلبوالأشورىوالمقابلكف".9بمعنى"طيح"للفظمجازتا

قد9:عبارةتتضمنالعمارنةمنرسائلثلاثوهناكعارضةأ.9أوخشبداو"لوح

وئرجم".الملكسيدىقدىتحتمنأنسلفلنأناأما"كلياقى"ادمنالآجرينسل

صناخكنعانملوكفهمواضخا؟يبدومعناهأنإلارفاق(،9بصعنى"ظياق"لفظ

جدارفىالآجرتململوإنقدميهتحتيتململوالنبأنهميحتجون!رفرعون

إلىيشيرالرساثلهذهفى"كلياق"فلفظإذن.م!نهفىبهيسمكالذىالخشبتحت

الجدرانأنالنصمعنىويصبح7،9:الأولالملوكفى"ظباحوت"؟دكلهالإطار

منالآجرىبالبناءيمسكالذىالخشبىالاطارإلىتصلضخمةأحجارمنبنيت

الملوكفىالأرزخشبمنبصفالمتوجةالثلاثةالأحجارصفوفوتوازىفوقه

.64:وعزرا13ولاة636:الأول
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)الملوكالداخليةالدارتسمىساحةوسطالهي!شيدالساميينمقادسوكسائر

تشملكانتالتى13(7:الأول)الملوك"الكبيرةالدارلامقابلفى36(6:الأول

فىقشترك8(7:الأول)الملوك!داخليةدار9أيضاللقصرو؟نمغا.والقصراطي!

حيز.إلىمباشرةالملكحيزمنالمرءفيمرللهي!.الداخليةالدارمعالشمالىسورها

تيثتغذئتخش"ؤلآبعد؟فيماحزقيالسخطالشديدالقربهذاوأثار،الإله

غتتيئتذىغتتتفنمبجغيهثم...ففوكفثمؤلآفنملآانفذوش،اشيىإشزائيل

7-8(.43:)حزقيالؤتيتفئم"ؤتينيقؤائيىتذىؤقؤائتفئم

الساحةحسبعلىتوسيعهاتمأوبعدفيماللهي!الداخليةالساحةوقسمت

يهوشافاط،عهدفى"دارجديدة9عن035:الثافىالأيامأخبارويتحدث.الكبيرة

ودشير(؟ه31:الثافى)الملوك(يهوهبيتدارىافىمذابحأقاممنمئىأنونعلم

فىالهي!فوقهأقيمالذىالبهوقمةيبدوماعلى!عليا!"دارإلى3601:إرمياء

بنىدارالظهورفىهيرودمقدستقسيماتتبدأوهكذا".سفليةأدارمقابل

ودارالأغيارودارالنساءإسرائيل

؟سليمانهي!فىمصريةمؤثراتنرىأنغرولا.ومؤثراتتشابهأوجه)ب(

علتمتدكانتفالأخيرة.المصريةالمعابدعنتماقافيختلفالمعمارىمفهومهأما

بحجرةتحيطالأبنيةمنشبكةبهاوتلحقعريضةواجهةوراءشاسعةمساحة

وراءإحداهاغرفثلاثعنيزيديكنلأسليمانهي!أنحينفى؟الإلهتماثيل

نأوالحقيقةأشورى،تأثيروجودافترضمنالاحثينومن.ضيقةبواجهةالأخرى

فلسطينأنكما،اختلافاتهناكتظلولكنتماقا؟يشبههاالمقادسبعضتخطيط
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وعلينا.الحقبةتلكفىصلاتبينهماتكنولمبعيدةبينهماالمسافةكانتوالشام

أورشليم.إلىأقربمقارنا!عننبحثأن

إلىشائغا؟نسليمانهي!فىو"دبيراهتى"و"أولام"إلىالثلاقالتقسيمإن

بنىقبلماعصرإلىويرجعالدويربتلالخندقمعبدفىمثلأفنجدهبعيد.حد

أخرىناحيةومن.القدمبهذاليستو!الصغيرةبيسانمقادسوفىإسرائيل

الثلاثحجراتهفبناءأورشليمهي!يميزماأماتماقا.طبيىالتقسيمهذافإن

منوالعديد.وطولهالبناءعرضوتساوى،مستقيمخط!كلىالأخرىوراءواحدة

فىمعبد(عطشانة)تلألالاخفى:التخطيطهذاتتبعحديئاالمكتشفةالمقادس

بفلسطينحازروفىسوريا؟بشمالالميلادقبلعشرافانثالقرنمنمزديةحالة

عطشانةتلمنبالقربتيناتتلوفى؟أفضلحالةفىنفسهاالحقبةمنمعبد

أيقما.البناءأساليبإلىالتشابهويمتدالميلاد.قبلالتاسعالقرنمنمعبد

منجدرانفبهاالمعابد،هذهفىمتبعأورشليمهي!بناءفىوصفناالذىفالأسلوب

أساسعلىوحازرألالاخفىيقومخشبيةفواصلمنإطاريمسكهالآجرا!وبا

خشبية.أعمالتواجههاأيضاوحازرألالاخفىالآجريةوالجدرانحجرى؟

ومصدرها،سليمانهي!معواحدزمنىإطارضمنهذهالتشابهأوجهتدخل

نسخهالذىالنموذجعنفيهانبحثأنينبىالتىوفينيقياسوريامنطقةجميغا

منكانواالهي!بناءفىبهماستعانالذينالمهرةالعمالإنقلناأنوسبق.سليمان

المعمارأنالمرجحومنصورى.فنانسبكمنالنحاسيةالأعمالوإنالفينيقيين

وبننبينهالربطيبررماوهناكأيقما،فينيقتاكانالبناءومنفذالتخطيطواضع
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فينيقواسمهالسخرةرئيسأدوراموهوالكبرىالملكمنجزاتعلىالمشرف

38(.5:الأول)الملوك

3(18-ه34:الثافى)صموئيلأرونةببيدرمذئحاداودأقامالهيكلى.موقع)%(

ليكونوالمذبحا33:الأولالأيامبأخباروردكما"يهوهبيت9ليصبحنالم!وكرس

داود"أعدالذى"الم!نهذافىهيكلهسليمانوشيدلإشزائيل".انئخزقة"قذتخ

المطلةالصخريةالحافةفهوفيهجداللاالعاموالموقعا(.3:الثافىالأيام)أخبار

فىهيرودوهي!زربابلهي!وشيد.الشما!منالأصليةاللدةموقعأوفيلعلى

الحرمأوعمرمسجدساحةحالتا!هيرودوساحةبعد،فيمانفسهالموضع

الشرقيواجهمدخلهف!ن،سليمانهي!وجهةفىأيفماشكولا.الشريف

هيرود.وهي!\(47:)حزقيالحزقيالكهي!93(7:الأول)الملوك

وعلىالشريفالحرموسطفنى.الصعوبةمنبدرجةيتسمبدقةموقعهوتحديد

وتحتها"الصخرةأيسىصخرىنتوءفوقعمرقبةحالتاترتفعفيهنقطةأعلى

موضعظلتالتىالصخرةبهذهوثيقةبصورةيرتبط؟نالهي!أنوالأرجح.مغارة

اليومالشاخفالرأئالصدد.هذافىمتعارضتإنفرضيتينهناكأنإلا.بالمتقديس

فىالمحرقاتمذبحعليهأقيمالذىالأساس؟نتمرئيةلاتزالالتىالصخرةأن

وهناك.المقدسةالصخرةمنالغربإلىيقعكانفاطي!وبالتالىالهي!؟مواجهة

كانتتحتهاالمغارةوأنالصخرةفىتمييزهايمكنالمذبحدعائمعلاماتبأنزعم

يتمشمالأتجرى؟نتقناةهناكوأنالقرابينوسقطالرمادفيهيلتىالذىالم!ن

أخبارالأياملروايةووفقاتنظيفها.فىالمستعملوالماءالذبائحدممنفيهاالتخلص

نفسه،داودمذبحموضعفىأقيمالمحرقاتمذبحبأنالزعمجرى331:الأول
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هذهمنأىعلىدليلولا.الصخرةمننقطةأعلىصكلىأقيمداودمذبحإنيقال

التلفيهينحدرموضعفىأقيمفإنهالصخرةغربأقيماطي!ولوكان،لمزاعم

أمرمستبعد.وهو،ضخمةبأساساتالدعمإلى"دبيزادولاحتاجحادة-صورة

فالدرج؟الشرقجهةمنإليهنظرناإذاالمزعومالموقعهذاعلىأخريبرزاعتراض

ليستجيب؟نماهيرودهي!فىالنساءباحةإلىإسرائيلبنىباحةمنعواصل

يقطعأنشأنهمنكانالمستوىفىحاداختلافوأى،الصخرةفىنتوءات؟ية

النساء.!احة

نأفحواهاقديمةنظريةإلىالعودةإلىالباحثينببعضأدتالأسبابهذه

.الأقداسقدسأو"دبيزا!عليهأقيمالذىالأساسكانتالمقدسة!صخرة

صعتا،ليسهذالكن،"دبيزادتحتهايقعالتىتلكمنأكبرالصخرةينطقة

قليلآأعلىالصخرةتكونأنالطبيىومنحولها،لاالصخرةفوقأقيمااد"دبيز

صحتوإنقلنا.كما"ه!"ادمنأعلىهـدبيزادلوكانبهاالمحيطةايأرضق

هي!درجعلىالعثوروقمادبيزلدالداعمةللأساساتحاجةفلاالفرضيةممذه

صخرىنتوءهناككانولماالعليا،المصطبةحافةعلىأىالمتوقعالموضعفىطيرود

)دبيزادبناءتصوريصعبإذعيوبها؟الاأيضاالنظريةوهذهالنساء.باحةغطع

معناهفهذاوأخيزا؟والقناةالمغارةلوجودتفسيزاتقدملاوالنظرية؟الصخرةقمةكللى

مواجهةفىأقيموالذىهيرودهي!فىالأغياربباحةالخاصالجزوجودكلدم

كبيرحدإلىوالجنوبيةالشماليةالمنطقتينتتسعحينفى،مباشرةلهي!

عامةوبصورة.حقيقيةمصاعبفىتخوضو!طتاهماقيمةنقاطالضظريتينوفى

نأوردحيثالأحبارتراثفىيؤكدهايكادمافهناك.القبولإلىأقربالانيةررو
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()حجرالأساسشطتاه""إيبنتسىو؟نتالأقداسقدسيخترقكانصخرةسطح

!أئتا:لبطرسقالحينالمسيح؟ن.ءفهلوالأرضالسماءأساسحجرتعتبروكانت

التىالصخرةهذهإلىيشير18(16:)متىكييشتي!آئنيالضخز؟قد؟ؤغلئظزش

القديم3العهدمقدسعليهاشيد

وكان.اهـ"دبيرفىمنصوتادرسهسبقالذىالعهد(داتابوت؟ن.الهيكلأثاث)ء(

)دبيزا!بعرضيمتدانوكانابالذهبمطليينلكروتينكبيرانتمثالانيعلوه

الأياموأخبار33-638:الأول)الملوكالسقفإلىالمسافةمنتصفإلىويصلان

7-8(.5:الثافىوأخبارالأيام6-87:الأولالملوكوانظر.ا-313:الثافى

السوريةالأيقوناتفىانمجنحاطولبشركأبىبرؤوسمجنحةحيواناتوالكروبيم

وأ"كريبؤولفظالأكديةمنمستعار-كروب-فاسمهاذلكومع.الفينيقية

وفى.المؤمنينعنويدافعالآطةلكبارناصخاكانالذىالجنىمعناهفيها"كريبؤ

فىجيادهكانواكما،يهوهعرشيمثلوناقابوتومعهمالكروبيمكانالهي!

\حزقيالرؤىفىمركبتهيجزونو؟نوا18،11:المزاميرت3311:الثاقصوئيل

.اؤ

033-ا6:الأولالملوكفىالأرزمذبح)يسمىالبخورمذبحأقيم"ه!"ادوفى

شمعداناتوعشرةالتقدهةخبزومائدة48(7:الأولالملوكفىالذهبومذبح

وردحيثسهومجردهذاولكن،القرابيندبهرلمذبخولا48-94(.7:الأول)الملوك

أقامهالذى6(غ8:الأول)الملوكالنحاسىالمذبحفهوبعدفيماعنهالحديث

أقيمأنه1614:افاقالملوكفىوردمعدنتابناءو؟ن35(.9:الأول)الملوكسليمان

هيرود.هي!كمذبحالمبنىخارجالهي!أمام
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ضخمحوضوهونحاسمن"بحر"أيقماأقيمالهي!شرقجنوبالساحةوفى

الحوضلهمثالوأقرب33-36(.لا:الأول)الملوكلثيرانتمثالآعشراثنادعمه

المسى)؟(بالخزانكذلكمقارنتهيمكنولكن،بقبرصأماثونتىفىلحجرى

عجلاتذاتأعمدةقواعدعشرهناككانكما.الرافدينمعابدبعضفىبسؤ

)الملوكيسارهإلىوخسالمدخليمينإلىخسنحاسئا،حوضمامنهاكلدعم

وسنتناولومجذوقبرصفىكثيزاأصغرأنهاولوطاأمثلةوهناك37-93(.7:.لأول

الأيامأخبارفنى،فواضحةالعمليةاستعمالاتهاأمابعد؟فيماالموادهذهكلمزية

18-03:الخررجاقطهر)انظرفىالكهنةيستعملهكانالبحر"1أنورد46:!ثافى

الأضاحى.غسلفىفتستغلالأحؤاضأما3(

منشآتمجموعةمنواحدةسوىالهي!يكنلم.قومىكمقدسالهيكل.!(

مرتبطينوالقصرالمعبد؟نالشرقفىأخرىمناطقوفى.وملحقاتهالقصرنثصمل

ولمأكبرمساحةيشغلالمعبدصركانفنى.واحدةبطريقةليسولكنالغالبق

المعبدزيارتهفترةفىبهيقيم؟نبل،الدائمالفرعونمنزلبهالملحقالقصرممن

ف!نوالرافدينسوريافىأما.أورشليمفىكذلكالأمريكنولم؟المراسم%دائه

.العباداتوحاشيتهالملكبهيؤدىمل!يمصلىأوللقصرملحقمجردلمعبد

أورشليم.بهي!مقارنتهسبقتالذىتيناتمعبدعلىخاصةبصفةهذايصدق

المعبدأوقصرمصلى؟نسليمانهي!أنالمفسرينمنالعديديرىثممن

بكثيزأكبرمساحةيشغل؟نالذىالقصرمجاوروكان.وأسرتهبالملكلحاص

خلفاؤهوقدموققا.وجعلهالعامالمالمنداودابتاعهاأرضعلىسليمانيثميده

يسحبون؟نواولكنهم91(13:الثافىوالملوك15ا:5الأول)الملوكللهي!لعطايا
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1581:الأول)الملوكالقصرخزانةمنيسحبونكمامجريةخزانتهمنالأموال

ومحتوياتهضبانيهصيانةيتولونوكانوا15(.و8:18و1391:16:الثاقوالملوك

طموكانبعدها(.وما4و16:33و18:.ا-18و1535:16:الثافى)الملوكوتعديلها

مهمةبتولىعمالهيهوآشوأمر3(.و18:33و1114:16:الثافى)الملوكفنائهفىمنبر

القولخلاصة3-7(.و5:33-1317:الثاق)الملوكوتوزيعهاالمؤمنينتقدماتجمع

13(..ا:)عاموسإيلبيتكهي!ملكتاأمقدشا9أورشليمهي!؟ن

ملحقمصلىسوىيكنلمالهي!أنيعنىلاولكنهتمافاصحيحهذاكل

باعتبارهلهالمخولالسيادةفىحقهإلىيستند؟نتدخلهفىفالملكبالقصر

ودورهالدينيةبصفتهيرثالتىالامتيازاتوبصقتف!الخيرىالرا!أوالمؤسس

.ا:)عاموسإيل،بيتكمقدسخاضامصلىيكنلماطي!لكن.الدينفىالمثر!

السواءعلىوافاسالملبنبهيؤدىقومتامقدشاأو!المملكة!معبد؟نبل13(

تدريجيةبصورةالم!نةهذهأورشليمهي!يكتسبلمكما.القوىللإلهالعبادات

بيتفىالعباداتبأداءيربعامبدأفعندما.إنشائهمنذلهكانتبل؟السنينمرعلى

هي!إلىالتوجهمنرصكاياهلمنعصراحةيسى؟نمباشرةسليمانوفاةعقبإيل

نطاقفىمقدسلقومهيكونأنيريدوكان36-33(13:الأول)الملوكأورشليم

ستظليربعامتصورفىو؟نتأالمتحدة"للمملكةمقدشاأورشليمف!نت؟سيادته

يقصديكنلمأورشليمإلىبالتابوتداودأقىوعندمايهوذا.لمملكةقومئامقدشا

بناءفىفكروحين،الأسباطل!للعبادةمحوزاجعلهبل،الخاصلمصلاهمصادرته

وكانا-3(.7:افاق)صموئيلبيتهقفيهيكونليهوه"بيت"بناءيقصدكانهي!

:8الأول)الملوكإشزائيل!يىتجالي"خيغمعوكرسهسليمانبنىالذىأ"البيتهذا
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اطي!ف!ن؟بالطبعودينيةسياسيةامتيازاتالفكرةفىو؟نت63-66(.5،13،

يسكنانشعبهلحكماختارالذىوالملكيهوهوكأنمتجاورينيهصر

إسائيل.لبنىالأمثلالثيوقراطىالنموذجعنتعبرالحقيقةهذهو؟نتجاورين،

للحليماقهيكللتاريخع

مصيرهفإنللشعبالدينىوالمركزبالعاصمةالقوىالمقدسأورشليمهي!؟ن

منذقرونأربعةطوالقائماوظل.بالطبعللشعبوالدينىالسياسىبالتاريغ.بط

الفترةتلكطوالتغييرأىبنيتهعلىيطرأولمنفسها.المملكةدالتأنوإلىشه

الطابقينإنقلناأنوسبق.طفيفةتعديلاتسوىمبانيهعلىيطرأولم،طويلة

فربماذلكصحوإن؟الأصليةالبنيةمنجزةايكونالمالجانبىالمبنىفىنلويين

)الملوكللهي!تقدماتهلإيداعم!تاأرادحينالاضافىالبناءعنمسؤولآأساط

عهدفىبنيتجديدةرحبةأن035:الثاقالأيامأخبارفىوورد15(.15:ول

إرمياءعندالعلياالدارصارتالتىالأصليةالرحبةمنمستوىأدفىبشافاط

والذى35(ا:5الثاقللملوك)وفقايوثامبناهبابالرحبتننبينيصلوكان.ا.!:

01.و3601:36:إرمياءعند!الأعلى"البابجح

الملوكفىوردتالتىباقفاصيلمل!يوآشوإعلانعثلياعلىافورةقعت

سليصان.بعدجاءواممنيهوذاملوككلفسحوفيهاالهي!؟ساحةفى11اق

يهوآشعهدعنالتوراتيةالروايةوتقدم،دائمقلقمصدرالأبنيةصيانةنت

عوائدمنيأخذوابأنالكهنةأمرالبدايةفىالملكوكانذلك.عنالتفاصيلض

ذلكعنامتنعواولما5-6(.ا:3الثاق)الملوكالترميماتلإجراءيلزمماب!

الهي!بابعلىصندوقفؤضع.المدنيةللسلطةالمهمةبإسنادجديذاأمزاررر
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الهي!عمالبالمالليؤجرالملك؟تبتفريغهويتولى،المؤمنينهباتفيهتوضع

علمإذيوشياعهدفىسارتالايزالالإجراءهذاوكان7-17(:ا:3الثافى)الملوك

الثاق)الملوكالمالصندوقليفرغمض!عندما(الشريعةسفر9اكتشافبنبأكاتبه

:33.)1.-3

توجهاتهموكانتالهي!،علىسيطرتهميحكمونالملوككانأخرىناحيةومن

الذىالنحاسىالمذبحأحازفأزالمنه.موقفهمتحددالسياسيةاعتباراتهمأوالدينية

.ا-16(.ا:6الثاق)الملوكدمشقفىرأىكالذىجديذامذئحاوبنىسليمانأقام

البحزقاعمنالثيرانوأخرجالعجلاتذاتاقماثيلقواعدبتفكيكوأمر

ليؤدىالمالبعضيريدكانبل،العباداتظافرتغييريضمريكنلمأنهوالأرجح

لإزالةأمروعندما17(؟16:الثاق)الملوكبيلضرتيجلاثعليهفرضالتىالجزية

رموزبإزالةسادتهإرضعاءإلىإلايسىيكنلمالهي!منالملكيينوالمدخلالمنبر

الهي!فىلأشيراوضنئازائفينلآطةمنمتى!مذابحالمارقالملكوأقام.الاستقلال

7(.،4-ه31:الثاق)الملوك

فأزالدنس.منالمقدسشابماكلمنالأتقياءالملوكتخلصأخرىناحيةومن

عصرفىالنحاسية؟لأفىإسراثيلبنوقدسهاوثنيةأداةو!"تخشتان"ادحزقيا

الشريعةسفراكتشافبعدأزاطامنيوشياكانولكن4(.18:افاق)الملوكالبرية

والتفاصيلالهي!،منالسماء(أجنادول!وللساريةللبعلالمصنوعةالآنية"كل

للساريةبيوتاينسجنالنساءكانتحيثالمأبونينوبيتالمقذسالعمود:مذهلة

يهرذاملوكأقامهاالتىوالمذابحيهوذا،ملوكمنالمهداةالشسىومركباتوالخيل

نأإلا4-13(.33:افاق)الملوكالرحبتينفىمنمئىبناهاالتىوتلك،الرواقفى
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رسميةبموافقةأقيمتالتىالطقوس8حزقيالويضاطويلأ،تعمرلمعملاحاته

الانحرافاتوتبين.الدينيةالشعبجياةيعكسالهي!وكان.دمارهعشيةالهي!،

فىالتوفيقيةالنزعةخطورةمدىالرسىاليهويةمقدسفىالعباداتشابتكأ

بعضجانبمنالهي!إلىالرضاعدمفظرةجزئتاتفسيزاتقدمكما.عتقدات.

لعد.فمصاإليهسنعودوهوموضوع،الحقدلنهمعلىثشواممنائمل!.ا. .--.-سرسابى

وفاةفعقبفيها؟طمعواأيقماالغزاةأنإلاالهي!خزانةفىمتصرقاالملككان

نإبل36(ا:4الأول)الملوكفيهاماعلمصرملكشيشقاستولىمباشرةطيمان

علىانتصارهبعديهوهبيتنهبعنيتورعلم-يوأش-إسرائيلبنىملوكحد

فىالحروبفىتمارسغادةمجردالمقادسنهبوكان14(.14:افافى)الملوكحمصيا

نهبههيرودوهي!الشهيؤأنطيوكسنهبهالسبىبعدمافهي!،الغابرةحعصور

.تيتوسجند

سنةفىنبوخذنصرغزوفبعد.الزوالإلىوآلنفسهالمصيرسليمانهي!ولتى

وبعد13(.34:الثافى)الملوكالملكيةالخزاثنومعهاالهي!خزانةنهبتق.م195

ئهبإذ.نفسهوسليصانداودمدينةمصيرالهي!لتىق.م587سنةفىافاقلغزو

حتىالمعدنتكسيرتمحيثأالنحاسو"بحرالكبيرينالعمودينحتىشىءل

هذهوكانت17-3؟(.53:وإرمياء13-3517:الثافى)الملوكبابلإلىنقلهطسنى

إسرائيل.بنىمفخرةكانالذىالهي!!هاية

الللحبىبعدماهيكل؟.

ولا.مثاليةجديدةأورشليمفىجديدهي!عنرؤياحزقيالرأىالسبىأرضء

لهيقدرلماطي!فهذا9(،ا-04:44:)حزقياللمبانيهالمسهبوصفهكثيزاهمنا
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وجاءقائتالايزالكانحينسليمانهي!رأىنفسهالنبىهذاأنإلاقط.ئبنىأن

إالاممصدركانتأنهايبدوالإصحاحاتهذهأنكمامماثلأ؟المثالىلمقدسهتصوره

ويصدق،بناءهإعادتهفىزربابلعلىذلكيصدقوقدللهي!؟اللاحقةللتصورات

هيرود.هي!صكلشكدون

يخططمصلحأمامفنحنالرؤيا:هذهأفرزتالتىالعقليةذللثمنوالأهم

تجسدكانتالتىوالروحانيةوالطهرالقدسيةمفاهيمعنملموسةبصورةللتعبير

)انظريزولأنلهفمقدردنسمنالسابقالمقدسشابماأمابه.يبشرماروح

أرضعبنبعيذامقذسميدانفىالهي!وسيقوم4-9(.و44:ا-4313:حزقيال

يشيرولا.الدخولمنغريبأىلمنعحراسبابيهماصكلسورانبهيحيطالدفس

وهوالهي!،أمامالمحرقاتمذبحعدابالعباداتخاصةمنشآتأيةإلىحزقيال

فسرتوأسماءكونيةرمزبةطاطوابقثلاثةمنمصغرةزجوراتإلىأقربمذبح

الوحيدةفالأداةذلكعداوفيما13-17(.43:)حزقيالقريبةأكديةألفاظضوءفى

الخشبمنيصنع"هتى"ادفى"المذابحمننوع9يذكرهاالتىبالعباداتالحاصة

السابقة.خبزالتقدمةمائدةأى31-33(41:)حزقيالالزث!آقاتم"التائذةلسى

هناكليس3-4(41:)حزقيالالأقذالي!أفذش9صراحةيسميهالذى"دبيز-.وفى

لهسكتاسيتخذهإذ4(44:)حزقيالالمقدسسيملأيهوهفمجدعهد"،"تابورأى

35:)الخروجالتيهعهدققبلمنفعلكمآ7(:لح3)حشقيال!!إسربنىوسط

وكان33-38(.37:)حزقيالإحياؤهايتملثيوقراطيةمركزااطيرءوسيكون8(.

تأثيرمنلوصفهكانمماأعمقاليهودىالفكرعلىاطية.افيزالمفاهيمهذهقأثير

المستقبل.مباقصكلى
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هيكلهمبناءوإعادةأورشليمإلىبالعودةلليهودكورشسمحم.ق.538سنةوفى

ذهبمنآنيةمننبوخذنصراغتنمماالمأعادكما،الملكيةالخزانةنفقةعلىبها

مرسومفىوردكماآراميةإحداهما:صورتينفىهذا"قورشمرسوموخفظ.وفضة

:ا)عزرابالعبريةوالأخرى3-ه(6:)عزراقليلبعدعنهسنتحدثالذىداريوش

لاالباحثينمنالعديدفإنالعبرىالنصأما،ثابتةالآراىالمرسوموأصالة3-4(.

عرفالذىالأيامأخبار؟تبإنشاءمنالأخيرهذاكانوربما.بصحتهيقرون

صحتهيؤكدمنالباحثينفمنذلكومعنصها.كتابةوأعادكهذهوثيقةبوجود

)حفظتالملكيةللخزانةموجهةآراميةمذكرة:رسميينمرسومينوجودويفترض

لليهود.مؤجهبالعبريةوإعلان(المحفوظاتفىذلكبعد

:3)عزراالقديمالمذبحم!نمذتجافلسطينإلىالسبىمنالعائدينأوائلوأقام

أنهمويبدو16(.5:شيشتضر)عزرامنبتوجيهاتالهي!بناءفىوشرعوا3-6(

توقفثمالتسويةوبعضالحجارةمنالقديمةالأسوارموقعإخلاءعندتوقفوا

وففااليهودمبالاةلاولسببا-45:لعزراوفقاالسامريةالعراقيلبسببالعمل

منالمهمةتنفيذبدأم.ق.053أىداريوشعهدمنالثانيةالسنةوفى3.ا:لحبى

34-4:)عزراوجمرياحبمالنبيينمنوبتشجيعويشوعزربابلمنبتوجيهجديد

مرزبانتتناىقلقالأنشطةهذاوأثارت7-.ا(.4:وزكريا1139:وحبى5-3:

التىالمذكرةعلىالإمبراطوراطلعأنوبعد؟داريوشتعليماتوطلبالفراتعبر

فىفأتموه،عملهمبمواصلةلليهودوالسماحبهاوردماباحترامأمرهقورشتركها

.مق.515
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63:)عزرامقاييسهحددقورشفمرسومالهي!.عنالقليلأقلإلانعرفولا

وصفالأحجارمنصفوفثلاثةعنعبارةبنائهوأسلوب(للأسفشائهوالنص

أنهتصاقاالمؤكدومن.سليمانمنشآتفىكما8(:هوانظر64:)عزراالحشبمن

سفرىمنويتبين.نفسهبالحجمكانأنهالمرجحومن،السابقالهي!تخطيطاتبع

عزرابهاأقىالتىالتقدماتغرفوتذكرنابه،ألحقتالأ!خيةبعضأنونحمياعزرا

وبالغرف5-.1(6:الأول)الملوكسليمانهي!منإلجانبىبالمب93(8:)عزرا

نأإلىالغرفهذهفىطوبياقسكينوتما.ا-4و51:43-اة41ييال-فىالجانبية

4-9(.13:)نحصيانحمياصا!خلاه

الهي!رأىالذىالأقدمالجيلمنقيمنإن33:وحجىا-3313:عزراشيقول

البعضوتعجل.بالمقارنةشىء"الاكانالذىالجديدالهي!رؤيةلدىبكواالسابق

إلىيشيرانالنصينهذينأنإلا،وضيعةمنشأةكانالشافىالهي!أنباستنتاج

حبىنصمنمستوحىعزراونص.إتمامهبعدالبناءإلىلاللصلالأولىالبداية

ضرائبمنوداريوشالملكيةالخزانةمنقورشبهاسمحالتىاففقاتأنويرجح

اللازمالماللجمعاضطروااليهودوأنكاملةتسددلمو8(64:)عزراالفراتعبر

ن؟العملبأنيوحىتتناىتقريرأنإلاالزاء؟ذوىغيرمنأفرادمنمحلتا

هي!عليهكانماالضهايةفىيحققلمإنوحتى8(5:)عزرابعنايةوينفذمستمزا

ولتشجيع.للعبادةتماقا؟فتاكانأنهفالأرجحأسطورى،جلالمنسليمان

مجدسيفوقالجديدالمقدسمجدوأنالأغيارثرواتبتدفقحبىوعدهمالبنائين

7-9(.3:)حبىالقديم
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يوسفوسعننقلآالأبديرىهي!تيوسكتبالميلادقبلالرابمالقرنمطلعوفى

منمذبحومجوارهسوربهامجيطضخمةمنشأةكانالهي!أن(.عا+ء؟هأه"،1أث!)أ

ومذبحا4:الثاقالأيامأخبارفىوردكمانفسهسليمانمذبحبحجمالحجارة

لاذهبيةوثريامذبحهناككانالمبنىداخلوفى13-17(.43:)حزقيالحزقيال

ضمنتدخلالتىأرستيارسالةتصفالزمانمنقرنوبعدشعلاتها.تنطفئ

تحددالتىالثلاثةبأسوارهأبهتهعلىوتؤكدالمقدساالهوديةالدعاثيةالكتابات

ويورد.إليهالصاعدوالمنحدروالمذبحالبابأمامالمتدلىوالستارالساحات

البعضدافعنفسهاالحقبةمنالثالثلأنطيوكسأمزا،4؟"ا*،1أ؟!أ4فىيوسفوس

الذىالحاجزعلىبعدفيمادونتالتىوكالنقوش.قويةبآراءصحتهعنمؤخزا

.المقدسدخولأجنبىأىعلىالأمرهذاحظرهيرودهي!فىالأغيارساحةيفصل

علىوربما،زربابلبهي!مماثلموضعفىنقشأوهذاأنطيوكسأمرعلئوربما

بالقوةالعلياالكهانةاعتلىالذىألكيسى%رادالتى"الداخليةالمقدسدار"حائط

54(.9:الأول)الم!بيينلليونانيينإرضاءيهدمهأن

تفاصيلسردهضمنالهي!عنالتفاصيلببعضالأولبيينالم!سفرويمدنا

ومائدةوالثرياالذهبىالمذبحعلىفاستولىم.،ق.916سنةفىلهأنطيوكسنهب

:االأولبيين)الم!والكنوزالنفيسةوالآنيةالذهبيةوالحليةوالأستارالتقدمات

تفترض3(الثافى)الم!بيينهليودورسكقصة15-16(.5:الثافىوالم!بيين31-،3

بإبطالالمنهوبالهي!تدنسق.م167سنةفنىثرتا.كانالهي!أنالقصةهذه

4،-94ا:الأول)الم!بيينفيهأولمبيوسزيوسديان!وإدخالالمثرعيةالقرابنن

1:وا937:)دانيالبحقائئخزب()الزخسهذاو؟نا-6(،6:افافىوالم!بيين
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وترميمهالهي!بتطهيربىالم!يهوذاقامق.م164سنةوفىسنواتثلاثوبعد3(.ا

والأستاؤوالماثدةالبخورومذبحالثرياالمقدسإلىو%عادجديذامذئحاوبنى

ذلكمنذسنةكلبهايحتفلعيذاالجديدالتكربسهذاوأصبحالعباداتوعادت

36-95(.4:الأول)الم!بيينالحين

احترمولكنهالهي!دخلأورشليمعلىببماستولىعندماسنةمئةوبعد

.مق.03-91وفى.طالينبألنىآنذاكحوتهمايقدرالتىخزانتهيمسولمالمقدس

عشرفىفيهالأساسيةالأعمالوأتمبأكملهالهي!بناءإعادةفىهيرودشرع

القديم.العهدمؤسساتمنليسهيرودهي!أنإلا.سنوات

الهيكللاهوت،.

انفصالبعدحتىكذلكوظلإسراثيللبنىالدينىالمركزسليمانهي!؟ن

تنبأوعندماإيل.بيتفيينافسهمقدشايربعامبناءمنالرغمعلىوذلك،المملكتين

أورشليمعنيتحدثلايزالكانالسياسىبالشقاق-شيلوهمننبىوهو-أهيا

المؤمنونيتوقفولم33(،ا:االأول)الملوكيهوهقبلمنالمختارةالمدينةباعتبارها

من-الحجيجظلسقوطهابعدوحتى،أورشليمإلىالتطلععنالشماليةالمملكةفى

5(.41:)إرمياءبتقدماتهمهيكلهاأطلالعلىيتوافدونوالسامرةوشيلوهشكيم

لنافلابدلذابها.الهي!وجودفىأالمقدسة"المدينةأورشليماعتبارسببويكمن

الهي!.م!نةتحديدمحاولةمن

إليهالتابوتنقلوعندما(.الرببيت9الهي!؟ن.الالهلحضورمقزاالهيكل)أ(

كانتالتىالسحابة01(،8:الأول)الملوكسحابةالهي!وملأتبيتهالربتملك

34-435:ؤ339:)الخروجالتيهقصصفىالاجتصاعخيمةفىيهوهحضورعلامة
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قالالتكربسبمناسبةسليمانتلاالتىالقصيرةالقصيدةوفى4-.ا(.ا:3والعدد

وتذكرنا13(،8:الأول)الملوكالأتد!إلىيشكتاكق!ئاشكنئ"تيتليهوهبنىإنه

:8الأول)الملوكبالضبابوالكروبيمالتابوتفوقيهوهتوجحيث"دبيزادظلمة

وفىبهالعباداتأداءفىالسبب؟نهيكلهفىيهوهبحضورالإيمانهذا13(.

،الوضوحشديدمثالآحزقيافعلمالناويقدمفيه.للمؤمنينالدينيةالعادات

(يهوهأمامونشرهاالرببيتإلى"صعدسنحاريبمنالتهديدرسالةتلتىفعندما

تتحدثف!،واضحةوبالهي!بالعباداتالمزاميروصل!14(.ا:9الثاق)الملوك

يسكنالربأنفىكتايهالعةوذلك"،يهوه"لديارأوأيهوه"لبيتالولاءعنكثيزا

و13134-14و133:ا-4و133:و384و5:76و3،ة374:المزامير)مثلآالهي!

إلخ(.

تؤدىالتىالعباداتعلىتحفظاتهممنالرغمعلىالإيمانهذاالأنبياءوبشاركها

ويدس3(.ا:)عاموساوزشييتم!جمقضؤتةئغيمصمفتؤنئزيخزمقالزث9به:

علىجالشايهوهالمنامفىرأىإذالهي!فىكانعندمانبىمنصبلتولىأشعياء

وبنىا-4(.6:)أشعياءتكربسهيومملأتهالتىكتلكالمقدستملأوسحابةعرشه

دينتامدلولأصهيوناسمواتخذ3-3(3:)أشعياءالزث(تييا)تجتلفوقالهي!

)إرمياءأيضاإرمياءعندصهيونفىيهوهمجدوعرشفصاعذا.أشعياءعصرمن

الهي!وفى.إخلاصهالشعبفقدإذاتزولنعمةشعبهوسطيهوهوحضور3(.ا،1:

منرغبةتصاحبهلابمبنىأعىإيمانوضدالهي!ضددعوتهإرمياءأطلقنفسه

زوالأيضاحزقيالورأىا-15(.و36:ا-715:)إرمياءحياتهإصلاحفىالمؤمن

الربلكن8-.ا(؟)حزقيالإسرائيلبنىخطايادنستهأنبعداالي!عنيهوهمجد
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بنىوسطالأبدإلىوسيعيشعرشهم!نسيصبحالذىالجديدللهي!سيعود

)حزقيال"هناكيهوه9أورشليماسميضبحوحينئذا-13(43:)حزقيالماإسرائيل

ذلكوسببالهي!،بناءإعادةإلىجديدمنيدعوالأنبياءالعودةوبعد35(.48:

الهيكلولايزال3(.و314:8:وبهريا9ا:)حبىأورشليمفىليعيشعائدالربأن

اليهودية.محورالديانةبمثابةالمقذسالمسكنذلك

الربفلو؟نالهي!.فىالإلهحضورلفكرةتطوزانفسهاالحقبةتلكوشهدت

33:وأشعياء3ا:)!كاموسصهيونمنصوتهأطلقولوالبيت"9هذافىساكئا

كانتهلولكن3(و033:134:)المزاميرمقدسهمنيعملولو؟ن3(4:وميخا

الفكر؟ن؟الأقلعلىبهتقييدهأوالمادىالهي!علىحضورهقصرفىشبهةهناك

للكونسيذاالبدايةمنذاعتبرالذىيهوهتساىبينالقائمبالتوترواعتااللاهوق

الملوكلسفرىالضثنوىال!تبيوجه.إسرائيلبنىمنوالإنساقالتارينىوقرب!

الهي!:تكريسفىسليمانلسانعلىبهيدعوالذىالدعاءفىعنهويجيبالسؤال

قكنمقشغك،لآال!تاؤاقيؤشتاةال!تاؤاثفؤذاالأزصىأغلىخقاالثةت!كنقل9

التالية:الفقرةفىنجدهوالحل37(.8:الأول)الملوكتتئثأ!الدىائتيثقذابالأقل

)الملوكيسكنحيثالسماءفىدعاءهميسمعويهوهالهي!،فىالمخلصالدصكاء

إشت!أإنقالواالإلهحضورفكرةفهمفىالسطحيةولتحاشى03-.4(.8:الأول

13:)الضثنيةالتثنوىللمعنىمسايرة93(8،17:الأول)الملوكيسكنهالذىالزتأ

بصورةحاضرفالرب:ويمثلهالشخصعنيعبرالساميةالعقليةفىفالاسم11(.5،

الهوديةطورتعندمااللاهوتطذاتطورآخروجاء(.يهوه"اسمكانحيثصاما

4،5



إسرائيلبنىوسطحضورالإلهعنللتعبيرمحاولةفى()السكن"يثمكيناه"ادفكرة

تساميه.منالإقلالدون

أناختارفالربقلنا.كمامنةالحضورهذاكانالاختيار.علامةالهيكل)ب(

الهي!هذاوفىالمدينةهذهفىالسكنىواختارإلهينتمونمنوسطيعيش

الثافىالأياموأخبار3416:الثافى)صموئيلبتجلموقعهتميزبنائهوقبلتحديذا.

اختارهالذىالجبلفصهيون13(133:)المزاميرلهبيئاصهيونيهوهواختارا(.3:

تفوقبصورةالتثنيةويؤكد68(.و763:78:وانظر6817:)المزاميرلسكناهالرب

لكونالأسباطكلبينوسالاالموضعهذااختاريهوهأنالشعباختيارعلىتأكيده

مختصرةبصيغأو؟ملةتيردمعادلةو!ه(13:)التثنيةلهسكتاوليكونفيهاسمه

بل،باسمهقطيعؤفلمنفسهالم!ن"9والسفرهذافىمرةعشرينعنيقللابما

مركزايوشياجعلهوالذىفيهاالذىوالهي!أورشليمفىاللاحقةالعصوراعتبرته

الربلاختيارنتيجةو؟نتيوشيا.عصرإلىترجعنفسهاوالفكرة.الشعبلديانة

)يوناق(816:الأولالملوك)انظرأورشليمفىأسرتهبهوعدتالذىوللوعدداود

الشعباقتنعالنهايةوفىو33(.1113:الأولوالملوك5-66:الثاقالأياموأخبار

عهدفىسنحاريبحصارمنأورشليمخلاصهوتاريشلحدثنتيجةبذلك

أجلومننفسىأجلمنلأخلصهاالمدينةهذه"وأحى:بوعدهيهوهوأوفىحزقيا.

التثنيةمعادلةصيغتوربما35(.37:وأشعياء9134:الثاق)الملوكعبدىأداود

13و13،3336:14،ا:و4481،،8:الأولالملوكفىصدىطاونجدالعصرذلكفى

.الأيامأخبارسفرىفىيقابلهاوما37و317:33:ال!افىوالملوك
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عنونتجتالإل!،للاختيارالمشهودةالعلامةق.م107سنةفىالهي!إنقاذكان

للحماية.ومصدزاملادادوفاسيكونالهي!ثقةءبأنالمعجزالخلاصهذادبهرى

أنهموظنوافؤإاالزتقئتئالزتقيتئالرت!قيتئيرددونإسرائيلبنوفتئوما

امتحاتاق.م587سنةفىالهي!هذادمارو؟ن4(.7:)إرمياءالدنيامنأمانفى

الاختيارف!نضاع.شىءكلأنيعتبروالمولكنهمإسرائيلبنىلإيمانأالئا

جديدمنأورشليمسيختاريهوهأنبهريايعلنالسبىمنالعودةفبعدسيتجدد؟

بلمبوعدهالربويذكرالضثنيةمعادلةنحمياويتخذ3(و16:3و17:3ا:بهريا)

9(.ا:)نحميالاسصهسكتااختار؟نالذىنالم!فىإلمنفيينشمل

الخارجيةالأعمالبعضفىسيمالااليهودىالفكرسى؟الهيكلرمزية)-(

فىكونيةرمزيةإمجادإلىوفيلونيوسفوسفىمتمثلآالهيلينىالفكرفىوكذلك

اآباءعندمماثلةأفب!روظهرت.العالممركزعندهمالهي!تلف!نالهي!؟

إلىالمحدثينالاحثننبعضوسى،الوسطىالعصورفىاللاهوتوعلماء"الكنيسة

للشرقالدينيةالمفاهيمبينتشابهأوجهعنالبحثخلالمنرمزىتفسيرإمجاد

القديم.

يؤيدمافيهفليس.للغايةضعيفالمقدسالكتابفىالنظرياتهذهيؤيدوما

تمهدالطريقإنقولهبمكنماوأقصى،العالممركزواعتبارهالهي!تلفكرة

فىارتبطتعندماأوالمقذس()الجبلمرتبةإلىصهيونجبلرفععندماللفكرة

لهنفسهاطي!بأنيوحمطواحدنصهناكليسونكنالآالة.بيتبسافونالشعر

كألأزصىققدشةفزتقغاقيمثلأؤتنئ:المتأخرةالمزاميرأحديقول.كونيةم!نة

الرباختيارأنالفقرةتعنيه!كلأنالا96(78:)المزاميرالأتدأإلى!ل!شقاائيئ
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ثباتوثابتحاسمو.7(68الفقرتين)انظرلهعبذاولداودلهسكتاصهيون

اختياوعلامةباعتبارهالهي!عنقلنالماشيتاتضيفلاوالعبارة.والأرضالسماء

حزقياللمذبحالكونيةفالرمزية،ثابتةتبدوواحدةنقطةسوىهناكوليس.الرب

ن؟حزقيالأنإلا.أجزائهنحتلفعلىيطلقالتىالأسماءمناستنباطهايحكن

مثالتامذتجاويصففيهايعيش؟نالتىالأجنبيةالخلفيةمنصورهيستعيرنبيئا

ئبن.لملهي!

تخطيطهأنالقارئسيتذكرسليمانهي!أىالحقيتىللهي!عدناوإذا

رمزيةأيةندرىولا.أجانبعمالونفذهماالخارجمنمستلهمين؟ناوزخرفته

بنو؟نإذامانعرفولا،الزخرفةهذهأوالتخطيطهذاعلىالأجانبهؤلاءأضنى

الثلاثةالهي!أجزاءأننفزضأنالعسفومن.الرمزيةهذهتقبلواإسرائيل

يرمز؟نماأمارمزتا،؟ن"دبيزادأنشكلا:الثلاثةالعالمأجزاءتمثلكانت

السحابةإلىيرمزفهو؟كونيةرمزيةليستو!،النصفىتفسيزالهفنجدإليه

الدعامتانترمزأنتماقاالمستبعدومن13(.8:الأول)الملوكالربفيهاتخنىالتى

الشمعداناتترمزأنأووالشتاءالصيفإلىأووالقصرال!ثسسإلىالنحاسيتان

الحبلىللسحبالأعمدةقواعدترمزأنأومرتينالخمسةالكواكبإلىالعمثرة

هذاإنويقال.الأولىالنشأةمياهيمثلالنحاس"بحر(بأنالقولفىأوبالمطر

ال!ئنالمحيطإلىأيضايرمزاسموهوالرافدينمعابدفى"أبسؤاديقابل"البحر"

المعابدفى"أبسؤادهذاكنهعنوافرةمعلوماتلديناليستولكن.الأرضتحت

هي!)مجر!ويعرف.الرمزيةقيمتهعنالإطلاقعلىمعلوماتأيةلديناوليست
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وأ)؟لنيلكبيرنهرأومجيرةأواالحروتعنى"تم"بكلمةالعبريةفىسليمان

أيضا.الراقودأوالجوضمدلولاللاحقةالعبريةفىاتخذتولكنها(الفرات

الخاصةاللاهوتيةالمشكلةلظهرتكونيةم!ن!ومحتوياتهللهي!ولوكانت

حلولؤجدتماقا،نحتلفةبصورةتناولناأنسبقوالتىفيهالربسكنىبكيفية

نأإلا.للكونصورةكانالذىالهي!سيسكنالكونسيدالربف!ن؟المشكلة

نهايةوحتىإسرائيلبنوف!ن،الأنماطبهذهيتحركيكنلمالإسرائيلىالفكر

للسمواتتسعهلاإلهيسكنهالبمثرصنعمنبيتفهناك:مفارقةيواجهونالمملكة

التىوالسماءالبمثزفيهيتعبدالذىاطي!بينميزواوبالتالى37(8:الأول)الملوك

تظهرولم.الكونيمثلالهي!أنيعتقدوافلم.3(.8:الأول)الملوكالربيمثمكنها

طويلة.فترةبعدإلاالكونيةالرمزيةأف!ر

ولاالأساطيرفىلاممتاحهعننبحثأنفعلينارمزيةقيمةللهي!تكنلموإذا

ديانةليستإسرائيلبنىفديانةإسراثيل.بنىتاريخفىبل،الكونياتعلمفى

الدينيةالأعياد؟نتفكما.تاريخيةديانةبل،الطبيعةعلىتقومديانةأوأساطير

معالرببحلفتذكرةالعهدتابوت؟نوكما،الخروجبأحداثتذكرةالكبرى

ثمداود،وأسرةأورشليميهوهلاختيارورمزاتذكرةالهي!؟نالمختارشعبه

.الأسرةوطذهالمدينةلهذهأوليتالتىاقالةللحماية

إسرائيلبنىحياةفىالهي!م!نةعلىسبقفيماأكدنا.الهيكلمعاوضة)ء(

اعتورهمالعنهمفىحتىمنهأنفسهمالأنبياءاتخذهالذىالإيجابىوالتوجهالدينية

يبنىأنداودأرادفحين.نفسهللهي!معارضةهناككانتأنهبيدمفاسد.من

بلالهوه،"بيئا"يبنىلنداودإنفيهايقوليهوهمنرسالةناثانإليهنقلهيكل

8،5



أخرجمنذبيتليهوه؟نأنمجدثولممقكية(.)أسرةبيتا!9لداوديهوهميجعل

فذايعنىولا5-7(.7:افاق)صموئيلبيئامنهميطلبولم!رمنإسرائيلق

صموئيلشارحفهمكمابعدهمنسليمانهي!وتقبلداودهي!رفضيهوهق

01و1713:33:الأولالأياموأخبار591:الأولالملوكمنقح)وكذلك713:انثاق

صكلىهي!بناءيريديكنلميهوهأنيعنىبل8-9(.6:الثاقالأياموأخبار6ة38

دبهرأىتحذفناثانونبوءةالصحراء.عاداتعلىالحفاظيريدكانبلفيطلاق،

بناءفىرأواإسراثيلبنىبعضأنيبدولذا.شيلوهفىشيدهيضهناكأنلحقيقة

البعلديانةلنفوذخضوغاواعتبروهالكفربابفييدخلعملآليهوه/)بيت"

النزعةخطرواكبهاالهي!مؤسسةأناليقينعلمنعلمونحن،كنعانفى)القائمة"

رأينا.كمادإئتائتفادلمالخطرهذاوأنالعقائدفىأقوفيقية

تذكرمانادزاأنهاولوقاثمةالهي!نبذتالتىالفكريةالمدرسةهذهواستمرت

يبنواولمخيامفىعاشواممناليهوفيالرجعيينمنالطائفةتلكوالركابيون،

إلىفرواوعندما،لإلههمبيتلناءداسألارأوا35(،)إرمياءبيتالأنفسهم

إرمياءأقنعهمأنبعدإلاالهي!صلواتيحضروالمملاذعنبحئاأورشليم

الأنبياءأحداحتجالسبىبعدالهي!بناءأعيدوعندما3(.35:)إرمياءمجضورها

ائذىانتيتأيخنقذئ.تؤطنؤالأزض!كزيمييئ"الشتاؤاثالزب:تاذ"قكذاقائلآ:

:8الأولالملوكفىالموجهوالسؤالا(.66:)أشعياءزاخيئ؟اق!نؤاينليتئئون

حاجةفىليسيهوهو!:التثنيةفىوردتالتىتلكعنتختلفإجابةيملتى37

لهي!.
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\66:بأشعياءصراحةالشماساسطفانوسيستشهدناثاننبوءةإلىإشارةوفى

الرسل)أعمالبالأتابى"قضئوغيماقتاقيفيت!كنلآ"انغليإناليهودأمامويقول

ائتضئوغالقنتئقذاأئفمى"إققال:بأنهمتهمنفسهعيسىوالمسيح8،(.7:

أنهوالحقيقة58(.14:)مرقسبأتاب(قضئوجغنزآخزأئنيآأتاثلآثؤؤفيبالأتابى

نأإلاأييئة".آأتاثلآثؤؤفيالقي!قذا"ائففمواقال:أنه391:يوحنافىعنهورد

انتهاءفىالسببوكانا.جسدههي!عنيتحدث"؟نإنهقائلآيفسرالمبشرهذا

الإلهحضورمقعدأنهمنالمادىالهي!فامتيازاتئسخ،أنهالقديمالاقتصاد

منذصارتوالتىلحتاتجسدتالتىالكلمة"9لجسدانتقلتشعبهاختيارهوعلامة

(.وخلاصهالرب"حضورفيهنرىالذى"الم!ن(الوقتذلك
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الراخ!الفصل

الديانةمركزية

أداءشرغافيهمجوزالذىالوحيدالم!نالوقتبمرورأورشليمهي!أصبح

ذلكمنذاليهوديةوخرمتم.07سنةفىتدميرهوتم؟قرابينتصحبهاالتىالعبادات

بينالفريدةالم!نةهذهيكتسبلمالهي!أنإلا.والقربانالمذيغمنكلمنالحين

المقادسضدالشاقالصراعمنطويلةسنواتذلكسبقتبلوضحاها؟ليلة

مركزية.للاالمؤيدالتياروضدالمنافسة

الوحيد؟المقدسألمالمركونالمقدلى10

عصرأوائلوفىالقضاةعصرفىفلسطينفىالمقادسمنالعديدهناك؟ن

يعنىلاهذالكن؟شرعيةمؤسساتتعتبركانتأالمرتفعة"الأماكنوحتى،المملكة

رباروهناكوكان.نةالم!فىمتساويةكلها؟نتهذهالمختلفةالعبادةأماكنأن

فىواحدةديانةفى!هاالأسبا!شاركتوعندما،الأسباطاتحادتماسكيحفظدينى

المؤكدومن.إياهومؤكذاالدينىالرباطهذاعلىشاهذاوجودهمكانمركزىمقدس

أبرمالذىنالم!لأنهاشكيمفىالبدايةفىتعقدكانتالاجتماعاتهذهأنتقريتا

التابوتكانإذالتابوتبانتقالفتغيرالعبادةم!نأما.اتحادهمحلففيهالأسباط

وجودإلى833:يشوعلسفرالتثنوىالمنقحوبشير.شعبهوسطالربحضوررمز

،القضاةعصرفىبشيلوهمبنىفىأودعأنهالمؤكدمنولكنشكيمفىالتابوت
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بهايتجمعون؟نواالأسباطلأنآنذاكالوقتلبعضبشيلوهظلأنهالأرجح

ن؟اقابوتفيهأؤدعالذىالم!نلأنونظزاالعصورأقدممنذإليهالاكأيحجون

منلابد؟نتالمشكلمنسلسلةظهرتللأسباطبالنسبةالمركزىألمقدس

بنويذهبفأين،شيلوههي!وفككواالتابوتأسرالفلسطينيونأنبعدكواجهتها

م!نةاتخذتجبعونأنويبدو11يهوه!أمامالجماعيةعباداتهملأداءإسرائيل

بماتصحيحها)تم316:الثاقصموئيلفىفوردالألمة.السنواتتلكفىشيلوه

أنيذكرومماأ،يهوهجبل9علىيقع؟نجبعونمقدسأن(اليونانيةوالنسخةيختفق

رسالةتلتىوهناكبهاقرباتاليقدمجبعونإلىأولآذهبعهدهمستهلفىسليمان

الأول))الملوكالعظى(إالمرتفعةباعتبارهانفسهالصفىجبعوندبهرويرد،إلهية

ذهبكمابنيامينفىالمصفاةومقدسجبعونمرتفعةبينربطناوإذا4-15(.3:

)صموئيلوشاولصموئيلمنكلعهدفىمهتام!تاكانتأنهايلاحظالعض

الأولالأيامأخبارفإنوأخيزا.شيلوهدماربعدأى17(ا:ؤبعدهاوما75:الأول

أودعتالاجتصاع""خيمةأنتؤكدكلها3ا:الثاقالأياموأخبار393:وا1693:

بنىمقدسفيهاجبعونكانتالتىالسنواتعنمحرفةروايةهذهفهل؟جبعون

أقصيرةلفزةالمركزىإسرائيل

شواهدالضاريغكتبوتضمالوحيد.المقدسللأسباطالمركزىالمقدسيكنلم

الفصلفىنتناولولمواحد.وقتفىعدةمناطقفىتمارسكانتيهوهديانةأنعلى

عنها،المعلوماتمنقدرأكبرلديناتوفرالتىتلكأوالمقادسهذهأهمسوىالاق

قائمةوضعلأمكنالقديمالعهدفىالمتوفرةالشواهداستعمالأمكنلوولكن

فىالقوىإلههم!!رائيلبنوأسكنالغزوفبعد.تكتملأنودونكثيزاأطول
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فىساهمربماالقديصةالمقادسهذهعددأنومع.الكنعانيينمقادسمنالعديد

التفسيرفهذاالجوهرى.التفسيريقدملافإنهإسرائيلفىالمقادسعددمضاعفة

وزادتالقتليةالروابطوهنتالاستقراروبعد.للمجتمعالمتتابمالطورفىنجده

اسقزرعت؟التىالأرضفىأقدامهاالمستقلةالجماعاتورشختالعشيرةم!نة

وأدت.المدينةأوالقريةتهممسألةباتتحيثالديانةعلىتأثيرالعمليةطذهو؟ن

للحركةموازئائقلآالأخيرةوشكلت،الدينفىإقليميةإلىالسياسةفىالإقليمية

.والعبادةللد-شمشتركمركزحولالأسباطلجمعالساعية

المقادس.تعددبمشروعيةالأسبارواتحادشريعةكانالذىالعهد("سفرأقر

34-36(03:)الخروجالمذابحعنبتمثريعالتمثرشاتمنالمجصوعةهذهوتستهل

يهوهيقولحيثممكتاالإلهيةالبركةاكتسابأصبحوبذلك،القربانتقديممجيز

العبادةفىالفوضىمجيزلاهذاأنإلاكرأا.3لإشييأضتغيخيقاائيئالأقايمننخ!"في

بلعشوائتا،تختارمواضعفىإقامتهايجوزلاالمقادسوبالتالىفالمذابح؟العامة

التىالتأسيسقصصإلىنعودوبذلك6مابصورةحضور؟عنالربيعلنحيثصا

التىالمواضعبعددمقادسوجودإم!نية!حقيقةهناكوتظلقبل.منتناولنا

الإله.حضورفيهايدزك

المنافلل!ةوالمقادسل!حليمانهيكل3.

فىأقيمإذالتمثريع؟هذامعيتسقبأورشليمداودمذبحإن.أورشليمجاذبية)أ(

نقلكانداودأنإلا16-35(.34:الثافى)صموئيليهوهملاكفيهظهرالذىالموضع

وبذلك.أورشليمإلىالأسبا!-كللدىالمقدسةالدينيةالأداةتلك-العهدتابوت

ذهثهفىلأورشليموكان.الفلسطينيينأيدىفىالتابوتكانحينانقطعتراتاوصل
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لمالهدفهذاأنإلا.إسرائيللنىالمركزىالمقدسم!نةفىشيلوهتخلفأن

وزارهاالعظى،االمرتفعةجبعونظلتوفاتهبعدفحتىداود؟حياةفىيتحقق

ا(.،-ه3:الأول)الملوكالعهدتابوتمجوارالقرابينيقدمأنقبلحتىسليمان

بفترةكنعانفىإسراثيلبنىاستقراربعدإلاإسرائيليةمدينةأورشليمتصبحلم

جعلالتابوتووجود،السياسيةالعاصةمنهاجعلاوشخصيتهداودفغزو.طويلة

خاضانطاقاأورشليمظلتذلكومع.الأسباطنظرفىالمثرعيةالعاصصةمنها

هيضسليمانبنىأنبعدإلاالعامةالشعبعباداتمركزتصبحولمللصلك

)الملوكالجديدالمقدسلتكردسإسرائيلبنىشيوخسليمانواستدس.للتابوت

ق!ؤادىإلىخماةتذخل)ينمملكتهبقاعأقمىمنالزواروتوافدا(8:الأول

أورشليمعلىتتوافدالحجيججموعأخذتالحينذلكومنذ65(84:الأول)الملوك

الشعب.مفخرةكانالذىالمهيببنائهافىالتعبدعظمةتجذبها

تعنىالدينىالمركزباعتبارهاأورشليمجاذييةكانتدينئا.يربعامانشقاق)ب(

الوحدةعززتحيثأيضماأخرىنتيجةعليهاوترتبت،للديانةمامركزيةوجود

أسباطانسحاببعدوقعالذىالسياسىالانقسامفإنلذا.للمملكةالسياسية

الشقاقهذاإلىأدىالذىوالدافحصيايمى.شقاقتلا.سليمانوفاةعقبالشصال

!لزبتيبفيدتائخلمحقزئواالشغحثقذاضيذ"إن:يربعاملسانعلى!طصاتفىيرد

)الملوك6تئوداتيكزخنغاتمإلىشئدهنمإلىالشذبخذاقفسثتزجغأوزشييتمفي

آقكثيزغقيكنملثنم:ؤقاذدقب،جمخلى)غيلالمدهذاولو!ا37(.13:الأول

ي!ز".أز!ىيقآضغذودائذينإشزائيلىتاأيئكفؤذاأوزشمييتم.إلىتضغذوا
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أقايمإلىتذقئونالشغثوقين...ذانفيالآخزؤتجغلإيلتييافيؤاجذاؤؤضمغ

38-03(.13:الأول)الملوكدان"إلىختئآخدهتا

يهوهكانلعبادتهأتباعهيربعامدصكاالذىفالإله،الديانةفىتغييزاهذايكنلم

"العجقينفىالدينىالرمزفىالبدعةوتكمنمصرمنإسرائيلبنىأخرجالذى

وهوأيضماالفتىالثورتعنىقد"مججلأتعنىالتى"جمجل"!طمةأنإلا!.الذهبيين

هذينأنالمؤكدومن.بالذهبمطليينخشبيينصنمينو؟ناهنا.المقصودالمعنى

الدياناتفىالمقدسفالحيوان.يهوهيجسداأنأصلآبهمايقصديكنلمالوثنين

بل؟الإلهمعيلتيسولاالإلهيمثللاو!روالرافدينالصغرىآسيافىإلدائية

باقيةعديدةأمثلةوهناكله.دعامةأوعرشهتزينزخرفةمجردأوصفاتهيجسد

وكانالضابوت،يضمأورشليمهي!وكانإليها.يرمزالذىالحيوانتصتطىلآلهة

التىللمقادسمماثلشىءإلىيربعامواحتاج؟يهوهعرشيمثلانفوقهالكروبان

منالحياةيبعثبذلك؟نوربصاالخنى.للإلهعرشاالذقبأ*جمخلمنفجعلبنى،

بينماصلةهناكأنالواضحفمن؟الشمالبأسباطخاصقديمتراثفىجديد

مافكثيزا33(.)الخروجبسيناءالذهبىالعجلوقصةيربعاماتخذالذىالإجرات

وذلكالشماليةالمملكةديانةعلىالهجوملدعماخئلقتالخروجقصةأنافئرض

الخروجقصة؟نتربماولكن؟نفسهالربلسانوعلىموسىلسانعلىبلعنها

الجماعاتوبعض.لاحقةحقبةفىيهوذافىمعاديةعناصرحرفتهقديماترائاتحفظ

الإل!الحضورعلامةيمثلثورطاكانربماأهاروننسلمنأنهاتدسالتى

التىالجماعكاتكانتكما8،(13:الأولوالملوك33،14:)الخروجتيههافىيهديها

33-36(.01:)العددرحلتهامنازلومجدديسبقهاالتابوتلديهالمولمىتنتسب
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حقيقةأثبتتهااليهويةعنالتخلىعلىتنطولميربعامإجراءاتأنوفكرة

هوادةلاحرتاشناوياهوفإيلياالا؟داحضة!هاليستالنصوصأقدمأنفحواها

الدقبأ"جمخلعنبكلمةمنهماأىيتفوهلمولكنإسرائيلفىالوثنيةعلىفيها

يلفظلمإيلبيتفىيعظكانالذىعاموسوكذلك93(.01:الثاقالملوك)انظر

فىالأخلاقيةالمفاسدأدانأنهمعأمامهالمنصوبالصنمضدواحدةبكلمة

لهليهوهالخنىللحضورقاعدةمجرداعتبروإنالوراختياركانذلكومع.إسرائيل

تمتالتىوالاكتشافاتبعلالعظيمالكنعاقل!لهيرمزكانالذىفالثورنحاطره.

فإنالمتعلمةالطبقةعنقيلومهما.المسألةهذهحولبالمعلوماتثريةشمرةبراس

الذىوالوثنيهوهبينخلطواكمابعلوثوريهوهثوربينخلطتالشعبجموع

هناومنوللوثنية.العقائدفىالتوفيقيةللنزعةالبابفتحوبذلك؟لحضورهيرمز

شيلوهنبىأخياأنالتراثوينبئنا،دينهمعلىثبتواالذ-شاليهويينفعلرد؟ن

المعاصرهوشعويقول9(.ا:4الأول)الملوكإالمسبو؟ت،هذهأدانليربعامالمعاصر

5-86:البمثر)هوشعصنعمنصنتابلإلقاليساالسامرةإعجلإنلعاموس

فعلكما3(13:)هوشعللعبادةكرموزالعجوليقتلونالبشروإن(ه.ا:وانظر

لسفرىالتثنوىالمنقحويصدر18(.ا:9الأولالملوك)انظربعلتمثالمعغيرهم

وبيتدانلثيرانالقرابينيقدمون؟نواإسرائيلبنىإنويقولنفسهالحكمالملوك

منكلفيهاتبعهالتىالكبرىيربعاموخطيثة33(13:الأول)الملوكألهةوكأنهاإيل

فىتمثلت33(17:افاق)الملوكالشعبوكل93(.ا:الثافىالملوك)انظرخلفوه

.الأصنامهذهإقامة
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لأورشليم،منافسينمقدسينإقامةسوىيريديربعاميكنلمإيل.وبيتدان)-(

الشمالىالحدينعلىتقعانفالبلدتانبالمكريتسمإيلوبيتداناختيارهوكان

تخدمأننهرالأردنمنابمأحدمنالقريبةلدانالمخط!وكان.مملكتهمنوالجنوبى

الحدودمنالقريبةإيلولبيت،للعزلةدوقاتميلكانتالتىالشمالأقمىأسباط

دانمن*أنكما.أورشليمإلىطريقهمفىوهمالحجيجتجتذبأنالجنوبية

دانف!نت.أورشليممنأقدمأحقيةإسرائيلبنىتراثفىلهما؟نإيلوبيت

ويمكنمويمى؟نسلخدمتهايتولىلايزالوكان،القضاة!رإلىيرجعمقدشا

حراسةيتولىأهاروقحفيدوكان،إبراهيمحتىللعبادةكم!نإيلبيتنشأةتعقب

38(.03:)القضاةفيهاالعهدتابوت

تفاصيلأيةنرفلافإنناالمقدسأودعالاقب(جمخل9أحدأننعرفأنناومع

ويصب.للمقدساللاحقالتاريغعنأويربعامعهدفىدانفىالعبادةنسقعن

18:القضاةسفرمنقحويتحدثسبع،وبئرالسامرةومعهادانصكلىلعنافصكاموس

أهالىوشبىالأزص!أ؟شبئتؤيم"إلىفيهاموسوىأصلمناستصراركهانةعن03

)انظرق.م733-733سنةفىالثالثبيلصرتيجلاثيدعلىالجليلغزوبعددان

رسىكمقدسم!نتهافقدتأنذاكدانكانتولكن93(15:الثاقالملوك

بعيد.عهدمنذللصملكة

دبهرىبسببقدسيةللموضعف!نبعض.الشىء.أفضلإيلبيتعنومعلوماتنا

ومعناها:باموت)بيتمقدشافيهايربعامبنشئأنقبلحتىويعقوبإبراهيم

!بيتنالم!اسمفىمنهاأغربليستفيهاالجمعوصيغة"،المرتفعات"هي!الحرفى

خارجالهي!موقععنللبحثيدعوماوهناكميشع(.نصبفىوردالذى"باموت

557

http://al-maktabeh.com



بيزنطيةكنيسةأقيمتحيثبيتينبرجفىأىالشىءبعضبعيدةبمسافةالبلدة

مذبحالمقدسفيو؟نالميلادى.افافىالقرنإلىيرجعوثنىمعبدأطلالصكل

وترجحبعدها(وما3315:الثاقوالملوكبعدهاوماا13:الأول)الملوكبالطبع

أمامكانالمذبحهذاأنإيلبيتفىمرةلأولأعلنتوالتىا9:عاموسفىالرؤية

منبأمريربعاممقدسبنىأورشليمفىسليمانكهي!.أعمدةذاتظلةأوباب

31-33(؟13:الأول)الملوكالدينشؤونونظمالكهنةفيهعينالىوهو،الملك

:7)عاموسبالوعظعاموسفيهعململكتااأمقدشاأوللدولةتابغاهيضف!ن

فىوردإذالشماليةبالمملكةحاقالذىالدمارمنالمبنىهذاونجابعدها(.وما01

العلمبلدتةإلىأشورملكأعادهزحلواالذ-شالكهنةأحدأن1738:الثاقىالملوك

إيلبيتمذبحتفكيكوتمإيل.بيتفىواستقر،يهوهديانةتعاليمالجددالمهاجرين

الثافى)الملوكالكبرىإصلاحاتهضمنيوشيايدعلىيربعامبناهاالتىو"المرتمعة،

:33.)15

ولاالرسميانإسراثيلمملكةمقدساإيلبيتأودانتحللم.أخرىمقادس)ء(

فىفردفاستمركل.الأخرىالعبادةمراكزمحليهوذالملكالرسمىالمقدسأورشليم

قبلماحقبةإلىترجعالتىالقديمةالمقادسوواصلت،بلدته"مرتفعة"علىالتردد

حيثالملوكلصفرىالتثنوىاقنقيحمننعرفهماوهو،الحجيجاجتذابالمملكة

لم)المرتفعاتأنعبارةويهوذاإسراثيلفىعهدل!تقدمالتىالملاحظاتتردد

الزددفىبالاستمرارإسرائيلبنىيتهمونحيثالأنبياءمنكذلكونعرفه"،تختف

:وه4،:وعاموس15،:)هوشعالجلجالوعلى،1(و55:8:)عاموسسبعبئرعلى
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بنىمقادس!9علىلعناتهمالأنبياءيصب734:حزقيالإلى79:عاموسومن(.ه

ائيل.إ

المركزيةإلىالراميةالإص!حات30

م!نتهيستعيدأورشليمهي!كانهذهالعديدةالعبادةأماكنكلمواجهةفىحتى

الدينىالمركزيمثلدائتاكانبالعاصمةالرسىالدولةمقدسوباعتباره.الرفيعة

واصلفإنهإيلبيتفىلهمنافسرسىهي!وجودمنالرغموعلىيهوذا،لمملكة

عليهبتوافدونالحجيجظلدمارهبعدوحتى.إسرائيلمملكةمنالمؤمنيناجتذاب

5(.41:)إرمياءأطلالهبينالقرابينلتقديمالشمالمن

المركزىالمقدسلاأورشليمهي!منمجعلواأنيهوذاملوكمنمل!نوحاول

فيه.الجماعيةالعباداتأداءيمكنالذىالأوحدالمقدسبل،وحسبلل!ئصعب

الخطبةوفى4(،18:افاق)الملوكالمرتفعاتلإزالتهحزقياعلىالملوكسفراويثنى

)أزاذحزقياإنيقولانسنحاريبحجابكبيرلسانعلىالسفرانيوردالتى

فيتشخذونائتذتجقذاأقاتمؤلا"وزشييتم:قفوداؤتاذؤقذابحة،فزتقغاييما

هذهفىللشكمبررولا7(.36:وأشعياء1833:افافى)الملوكأوزلثتييتمأأ

الشعبيقوىأنوأرادالشصالةالمملكةدمارهندرشاتعلمفحزقيا،المعلومات

عينيهتحتأورشليمفىالديانةمركزيةعلىالعملو؟ن؟التراثإلىبالعودةويوحده

الحركةهذهتاريغالأيامأخباركاتبويروى.السياسةهذهفىواحذاعنصزا

مجالأاكبرطاويفسح93-31(الثاقالأيام)أخبارإصحاحاتثلاثةفىالإصلاحية

حزقياإنويقول.الأخيرةمنمستوحاةروايتهأنولويوشيالإصلاحاتيفسحمما

التاريخيةوالمعلومات،الدينرجالتنظيموأعادمهيببفصحواحتفلالهي!طهر
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المسهبالوصفهذاخضمفىتضيعتكادالمرتفعاتكإزالتهالملوكسفرايوردالتى

خليفتهوأعكاد،بموتهحزقياإنجازاتماتتاذلكومعا(.31:الثافىالأيام)أخبار

3(.31:الحافى)الملوككانتكماالمرتفعاتمن!ئى

يوشياعهدفىأورشليمفىالديانةمركزيةإلىالراميةالمحاولإتثانيةكانت

وتاريختا33(.افاق)الملوكالدينىللإصلاحكبرىحركةمنجزةابدورهاوشكلت

؟تبينسبالتىتلكعلىالشواهدتفوقالإصلاحيةالحركةهذهعلىشواهدهناك

حاولالتفككطورفىأشوربانييالإمبراطورية؟نتفعندمالحزقيا.الأيامأخبار

وصاحبجديد.منيهوذااستقلالاستعادةإلىوسىأشورنيرمنالخلاصيوشيا

الدياناتل!نبذبلأشورمنالمستعارةالدينيةللعاداترفضالقوميةالحركة

.القوىالإلهيهوهديانةشوهتالتىوغيرهاوعشتارتبعلكديانةالدخيلة

تجنغين...تفودائذنيجمنانكقتيمااخيجيوشياجمعيهوهعقيدةمركزيةولضمان

8-33،59:الثافى)الملوك)المرتفعات(أ!المحليةالمقادسوهدمشنج!بئيرإلى

ئدعونإذوكهنتهيهوهمقادسيشيرإلىافصأنتامبوضوحيتبينحيث

الشماليةالمملكةأرضالإصلاحاتوشملت(.أورشليمفىاإخوتهم"إلىللانضام

الملوكفىالواردةالتفاصيلأنإلاهدمإيلبيتمقدسأنشكولاأي!حا،السابقة

فىأدخلتالتىالأنبياءمدراشمنمستوحاةأنهاواضخايبدو15-.333:الاق

حضرهمهيبفصحفىالإصلاحاتلإتمامواحئفل13.الأولالملوكفىيربعامقصة

33:افاق)الملوكالعبادةلمركزيةطبيعيةنتيجةذلكوكان؟أورشليمفى!طهالشعب

،تبددتماسعانالإصلاحاتأنإلاق.م.631سنةفصحهذاوكان31-33(.

السيطرةتحتأخرىمرةالبلادسقطتق.م096سنةفىمجذوفىيوشياموتفعقب
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المعتقداتبينتوفيقمنالماضىأخطاءوعادت.البابليةثمأولأالمصريةالأجنبية

73و1:13-.73:)إرمياءالبلادمقادش!وإحياءالدخيلةوالدياناتالهي!فى

بنزولحزقيالتنبأأورشليمحصارىبينالفاصل!الفترةوفى(.أخرىومواضع

نأويبدو13(.ا-6،6:)حزقيالمرتفعاتهاودمارإسرائيلجبالعلىالعقاب

مدرسةأنبياءأحدلعنبقليلالعودةوبعدالسبى.إبانيتغيرلميهوذافىالوضع

7(.65:)أشعياءالجبالفوقالبخوريحرقونكانواممنوأسلافهممعاصريهأشعياء

إلىيفدونظلواالحجيجأنومعأطلالآ،الهي!ظلفصاعذاق.م586سنةومن

أنيبدوجحالأعلىفيهالقرابينويقدمون(4-ه41:إرمياء)انظرموضعه

فالجماعة.النهايةفىانتضرفكرهأنإلايوشيا.إصلاحاتأنهتالتاريخيةالظروف

أعيدأنبعدأورشليمهي!سوىيهوذافىمقدسلهايكنلمالسبىمنعادتالتى

زمتاعاشمكتوبتشبريععلىتقوم؟نتالإصلاحاتأنإلىذلكويرجع.بناؤه

التثنية.سفروهوألا،عارضوهممنأطول

القفغية.!

فىالمثريعةااسفرلاكتشافنتيجةكانتيوشياإصلاحاتأنالملوكسفرىفىورد

وبدأت31(.33:وانظر3ا--33:33:الثاق)الملوكأح!مهالملكوتطبيقالهي!

عشرةافانيةالسنةفى34-35(الثافىالأيام)أخبارالأياملأخباروفقاالإصلاحات

بدايةسوىعشرةالثامنةالسنةفىال!ثزيعةاكتشافيكنولميوشيا،عهدمن

ف!نالثناء.يستحقالأيامأخبارفىالإضافىاقدقيقوهذامنها.الثانيةللمرحلة

سيطرةمنتخلصعندماالدخيلةالعقائدعلىهجومهيوشيافيهشنالذىالؤقيت

.مق،637-636سنةفىأشوربانييالوفاةقبلالثورةأعلنأنهويرجح،الأشوريين
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الكهنوتومركزيةيهوهفيهائعبدكانالتىالمرتفعاتهدمأمامباشرةةبعدهاأو

الشريعة"سفر9و!التثنيةمناستلهماأنهماالواضحفمنأورشليمفىوالعبادات

ق.م.631سنةفىالهي!فىعليهعثرالذىنفسه

دينيةخدعةكان"الكشف"هذاأنفحواهالفكرةيميلونطويلةلمدةالنقادظل

حالتا.عنهالضخلىتمرأىوهويوشيا؟إصلاحاتشرعيةلإثباتدونتالتثنيةوأن

أنهأثبتتالمتأخرةالدراساتأنويبدو،أقدم!رإلىيرجعالعملأنالمؤكدومن

بعديهوذاإلىبهاوجىءالشماليةالمملكةفىنشأتاللاويةالمواريثمنمجموعة

أح!مه،منحكمكلعلىبالضرورةيصدقلاالتأكيدهذاأنإلاةالسامرةسقووو

هذاؤردحدة.علىمتأنيلدرسمجتاجواحدمقدسعلىيصرالذىوالتمثريع

إدراكعلىيساعدناالتغيرمنبشىءأسلوبهيتسمالذى13الإصحاحفىالت!ثريع

عاقاتشريغاد!لستنالجمعبصيغةا-13()13:الأولالشطر،شطرينإلىينقسمأنه

علىعباداتهمشعائرأداءرقصركنعانفىالعبادةأماكنكافةبهدمإسرائيللبنى

أماشكتاةأ.يييمااشمةققمغأشتاطكنمخيجيقإلفكنمالزبتختازةالذىاالت!ن

الخاصة:الأح!ممنسلسلةويضمالمفردفبصيغة3(13-ا)13:الآخرالشطر

فيالؤبتختازةالؤىالت!دقفيقيتزاة.ت!نيضؤفيئخزقايكئضيذأقيقإختيرز9

بالعشورخاصةأح!ميليها13-14(؟)فئخزقايك(ئضجذفتاكأشتاطك.أخد

واققدمات.

المقادسدخولإسرائيلبنىعلىيحرمالمفردبصيغةيردالذىافاقوالشطر

الالتزامذلكإلىيضيفالجمعبصيغةيردالذىالأولالشطرأنإلا،الكنعانية

هذهنحيناوإذا.لاحقتاريغفىدؤ!الأولالشطرأنفيبدوالمقادس؟هذهبهدم
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لبنىفليس:جوهرهفىواحدالشطرينفىالواردالتمثريعأننجدجانتاالتفرقة

واحد.ومذبحواحدمقدسسوىيتخذواأنطموليسواحد،إلهسوىإسائيل

مجيزالذىالعهد،"بسفرالثامنةالفقرةبمقارنةإدراكهايمكنجديدةفكرةوهذه

التىالقديمةبالعادةأو34(03:)الخروجالإلهحضورثبتحيثمامذبحإقامة

الحاقصموئيلانظر،مذبحإلىبالحاجة)وبالتالىبالقربانحيوانأىذبحتساوى

التثنيةت!ثريعفإنواحدمذبحمنأكثرجوازبعدمللحكمونظزا33-35(.،1:

تحريمسكلىالإبقاءمع،دينيةطقوسأيةبدونللطعامالحيواناتذبحيجيزنفسه

3(.03-ها-135،16:)التثنيةدمهاتناول

يييمااشمةلتضمغبهوهتختازةالذىالت!ن1فىيكونأنالأوحدللمقدسقض!

بقيةفىلآخرحينمنتتكررالعبارةأننجدجانتاا3التثنيةنحيناوإذاشكتاة"

الكتاباتوفىيوشياإصلاحابعصرفىالم!ن"9هذاأنالواضحومنالضثنية.

قدما،صراحةعليهالضدونولكنأورشليم؟نالتثنيةعلىقامتالتىاللاحقة

بالاسم.أورشليمدبهرالممكنمنيكنفلمموسىلسانعلفدمالسفرأنإلىيرجع

فىمركزىمقدسإلىأصلآتشيرالعبارةكانتفربماآخراحتمالأهناكلكن

أنيريدونعمالهاكانالتىإيلبيتأوكشكيم(التثنية)منشأالشماليةالمملكة

منول!حسمهيصعبوالأمر.إسرائيلفىالأوحدالمقدسمنهايجعلوا

18:الثافى)الملوكحزقياإصلاحاتأنأولهنا:بديلانوهناك.وجاهتهالاحتمالين

بهوأتواالشمالفىاللاويونصاغهالذىالتشريعهذامنالحوافزبعضاستقت،(

تصرعلىالتىا-13ا:3التثنيةفقراتفإنذلكصحوإنق.م؟731بعدأورشليمإلى

الآخروالبديل.الإصلاحاتهذهبعدأضيفتأنلابدالأخرىالعبادةأماكنإلغاء
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انع!شا؟نواحدمقدسسوىهناكيكونبألايقضىالذىالتشريعأن

ولمجعتالشمالفىنشأتالتىالمواريثإلىعهدهفىوأضمفحزقيالإصلاحات

هذاصحوإن\(،35:الأمثالانظر،الأمثالمجموعات)كبعضالملكمنبأمر

أورشليم،إلىدوفاتشيركانتتهؤه"تختازهالذى"الت!نعبارةفإنإلاحتمال

قدلاحقتنقيحسوىيكنلما-13(13:)التثنيةالجحبصيغةوردالذىوالشطر

قصةأنالأولالئاق؟الديلتؤيدأراءثلاثةوهناكيوشيا.بإصلاحاتيتصل

روايةأنحينفى؟سابقتشريعأىإلىإشارةأيةبهاليستحزقياإصلاحات

فإنالفرضيةهذهصدقتإنثانتا؟الإشاراتهذهمثلبهايوشياإصلاحات

.موحدةقويةمملكةتأسيسإلىترىمقكيةسياسةمجردتصبححزقياإصلاحات

ترتبطشكتاة!يخييمااشتةقضغيهوهتحتازةالذى"الت!نعبارةأنيبدوثالئا

أورشليم.هي!بلاهوت

أخفىأوفقدأوئسىولكنهحزقياعهدفىبأخرىأوبصيغةالتثنيةسفرلمجع

دفعإماالاكتشافوهذايوشيا؟عهدفىاكتشافهوأعيداقوفيقيةمنمئىردةإبان

(.الأيام)أخبارالزاثمنبدعمأمدهاأو()الملوكقدفاالكبرىالإصلاحمجركة

أورشمليمخارجعالأخرىالمقادلى50

مفاهيمهاوأملتبهاأوحتالتىالإصلاحاتمنأطوللمدةالتثنيةتأثيردام

الغريبةالأرضتلكفىمقدشاالمسبيونيبنفلم.بابلإلىزحلوالمنالدينىالضوجه

وردتالتىيةوالح!137(.)المزاميرأورشليمعلىمنصبةوآماطمأف!رهموظلت

وبسير،بابلفىللعبادةم!نوجودعلىتدلبأنهاالبعضيفسرهاا-.853:عزرافى

وعوامكهنةلديهأنوجدقافلتهعزراأعدعندمااقالى:النحوعلىالرأىهذا
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فىإخوتهمعيعيشكانالذىإدومناللاويينبعضفطلبلاويون؟لديهوليس

المنطقةهذهأنذلكمنالاحثينبعضوبستنتج.كاملةفرقةفأعطاهك!يمفيا

لاك!يمفياعلى)ققوم"تسميةإطلاقمجردأنإلاغبادة.م!ن؟نتباللاويينالآهلة

قدفيهااللاويننمنكبيرعددووجودمقذشا"،موضغا9؟نتأنهالإثباتيكنى

ينبئناماهناكوليسلمنشأهم؟وففاأسريةجماسكاتفىعاشواالمسبيينبأنيفمئر

كسفيا.منجاءمنالكهنةمنبأن

نأنعلمأنناإلا،أورشليمغيرمقوسفلسطينفىالسبىبعدمالجماعةيكنولم

فىوالآخربفيلةأحدهماالعصرذلكفىفلسطينخارجليهوهمقدسانثم؟ن

خارجنفسهابفلسطينالمنشقينالساضريينهي!هناككانكماليونترلوليس؟

يهوذا.منطقة

تمركزعسكريةمستعمرةوجدتالجنوبية!رحدودعلىفيلةفى.فيلةهيكل)أ(

الميلاد.قبلالسادسءالقرنفىربمامغلوم،غيرتاريغفىيهودمرتزقةبها

منهاونعرف،الخامسالقرنإلىترجعبردياتبضعمنمستقاةعنهمومعلوماتنا

حرمهاتوفيقيةديانةيعتنقونكانواوأنهمالعبريةلاالآراميةيتحدثون؟نواأنهم

قمبيزغزوقبلوجدلياهو)يهوه(مقدسطم؟ن.مقدسهمهنايهمناوماالأنبياء.

شيتا.تخطيطهعننعرفولا،بدقةغيرمعلومفيلةفىوموضعهم.ق.535سنةفى

بمعنىالأكدية"إكوزؤ!طمةمنمستعارة!طمةو!"إجورا"بالآراميةيسىو؟ن

الكبشالالهخنومالإلهكهنةمنمصرىكاهنانتهزم.ق.01،سنةوفى"معبدأ.

لإزالةالمحلىالحاكموأقنعفارسلبلاطزيارةفىالمرزبانغيابفرصةفيلةراس

أورشليمكبيركهنةويوحانانيهوذاوالىبجواشمناليهودفطلبياهوهي!
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طلبهم.علىردايتلقوالمولكنهم،لصالحهميتدخلأن33-33(13:نحميا)انظر

الذىشنبلاطأبناءمنلاثنينكتبواأخرىمرةلبجواشلجأواسنواتثلاثوبعد

فىجاءرداتلقواالمرةهذهوفىيهوذا.علىوالتانحميا؟نحينالسامرةعلىوالتاكان

الإذنصرمرزبانمنيطلبأنالرسولعلىوكان،رسولمعأرسلتمذكرةصورة

لاالوثيقةهذهأنإلافيه.االخوروإحراقالتقدماتلتقديماطيكلبناءبإعادة

دبهرهوورداطي!وزمم.طلبهمفىتحديذادبهروااالهودكانالتىالمحرقاتإلىتشير

الفارسىالحكمانتهاءوعقبسنواتبضعوبعدم.ق.03،سنةإلىترجعوثيقةفى

الهي!.واختنىبفيلةاليهودالمستعصرونتفرققصيرةبفترةلمصر

إقامةيحرمالذىالتثنيةتشريعيجهلون؟نواإمااليهودهؤلاءأنالواضحمن

البعضفذهب.تفسيراتعدةوظهرت.يتجاهلونهأو؟نواأورشليمخارجمقادس

تاريخوهويوشيا،إصلاحاتقبلالشصاليةالمملكةمنجاءتالجماعةهذهأنإلى

يهوذاأنفسهميعتبرون؟نوالماذايفسرولاجذا،مبكزاتجعلهأخرىأسبابهناك

بأورشليم.الأكبرولل!هنيهوذاوالىإلىالمنداءأولأرسلوالماذاأوإيهوذيين"أى

يعودىيحوار-سوريابشمالمايهوذيةمنطقةمنجاءواأنهمالمتأخرةالآراءومن

وجودوعرف؟لإمبراطوريتهحدوديةنقطةسليمانأقامحيث-الحالةسنجرلىأو

المصاعببعضمنالرغمو!كلى.المسماريةافقوشمنالحدوديةالنقطةهذه

سببتفسرلاولكنها!الهوذيين(،اسمتفسرقدالفرضيةهذهفإنالتاريخية

يهوذامنجاءتالطائفةهذهتكونأنالمتبتىالوحيدوالحليهوذا.لوالىلجوئهم

عقبأنذاكحديثاالمعلنةالضثنيةأح!متطبيقتوقفعندماعنهاورحلتنفسها

إرمياءوصفهكماالشعبىالديناليهودهؤلاءومارسيوشيا.إصلاحاتفشل
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التىبالتغيراتيعلموافلمالسبى.وإبانأورشليمسقوروإبانوأداناهوحزقيال

غضاضةفيهيروالمطلتاالأكبرال!هنإلىفأرسلوابابلمنالعودةمنذطرأت

التثنية.تمثريعيطبقونكانواالذينأورشليمكهنةيقرهلمبينصا

علىيستدلبالمشنافقرةومنليوسفوسنصوصمنليونتوبوليس.هيكل)ب(

تتضاربيوسفوسومعلومات.لاحقةحقبةفى!رفىآخرالهوههي!وجود

الثافىبيينالم!)انظرالثالثأونياالأكبرال!هنوفاةعقبإنهيقولأنهإلاأحياتا،

بطليموسخدمةفىاالهودمنفرقةقيادةوتولى!رإلىأونياابنهلجأ33-34(4:

االهوديةالعسكريةللمستعمرةقائذاهذاأونياوكانوكليولاترا.فيلوميتورالسادس

ببناءالحاكمننأذنعلىوحصل،اليهوديةتلربماأوليونتولوليسفىالمتمركزة

ال!هنمهامأداءمنتمكنوفيهمهجور4صرىمعبدأطلالصكللليهودهي!

بنىالذىالهي!هذاوكابئدلا"همحرهد(.6ل!عا*011؟)2-دبالوراثةإليهآلتالتىكبرالأ

يوسفوسقولحسبالأصلمنفخامةوأقلأصغرحجتاأورشليمهي!غرارعلى

وقامتاعو(.+ا711*)3بلقولحسبوأثاثهتخطيطهفىيختلفوكانع!!(ا*ااأ؟أ)3

التى9191:أشعياءنبوءةإلىأونيالجأصرفهولتبرير،شرعيةكهانةخدمتهعلى

هذهأنومعشتأوت"."يهوهعلىشاهذايكونممروسطفىمذبحلإقامةتنبأت

التىالخطؤلتريربيينالم!عصورفىتبتكرلمفإنهاالسبىبعدماإلىتنتىافبوءة

م73سنةحتىقائتارظلم.ق.061شنةحوالىفىاطي!هذاوأنشئأونيا.اتخذ

المسماة)المنطقةباسمتعرفلاتزالكانتالتىليونتولوليسلأنالرومهدمهحيث

(.اع!*ا711م!)4-2يةاليهوالقوميةبؤرةإلىأنذاكتحولتأونيا"اسمعلى
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وتشكك،العقيدةبفسادأونيايوسفوسويتهماليهود.بازدراءالهي!هذاحظى

أونيا.هي!فىقدمتالتىوالنذورالقرابينشرعيةفى13/01()جمناحوت:المشنا

الذىالتمثريعبمقتضىنفسهبالقدريدينوهلمالأحبارأنالغريبفمنذلكومع

بشرعيةذلكفىمقيدينكانواولعلهم.أورشليممقدسغيرمقادسبناءيحرم

عبرأسباطمذبحودبهرىأشعياءنصأسكتهمربماأوفيهاالمشكوكغيركهانته

بل؟ليهوه"شهوداابالبقاءطمسمحأنهم36-3338:يشوعفىوردالذينالأردن

لمإذ،فلسطينخارجعلىنفسهابالمحرامةينطبقلاالتثنيةتمثريعأنرأواربما

فىإلاأشتاطك،أضرفيالزبتختازةالذى"الت!نيعن،ا13:التثنيةيتحدث

الحلولأبسطأنإلاأيقما(.فيلةيهودعلىيسرىهذاأن)يلاحظ"المقدسةإالأرض

بطليموسونحططاتأونيالغروريعودليونترلوليسهيكلوجودفىالفضلأن

بأيةلهيعترففلم،المصرىالشتاتفىحتىيذكرجذبأىيحققلموأنهالسياسية

براعتهماستعراضمنمكنتهمغريبةظاهرةمجردفيهالأحبارورأىكبرىم!نة

.الفتوىفى

فىتهؤه(اختازةالذى"الم!نييمتلكونأنهمالسامريونزعمجريزيم.هيكل)%(

بنى.متىيعرفأحدولا.جرزيمجبلعلىهيضبنواإنهموقالوانفسها؟فلسطين

بناءهأعادثمنبوخذنصزوهدمهيشوعبناهالهي!هذاإنالسامريةالروايةوتقول

أورشليمهي!تاريخغرارعلىيم!ثىفتاريخهإذنال!ى.منالعودةبعدشنبلاط

يوسفرسأنالغريبومننحميا.عاصرإذالعودةبعدطويلآصكاشسنبلاطأنإلا

هذاسنبلاطإنيقالولكنسنبلاطيسىشخصلعصرجرزيمهي!بناءيعزو

منتزوجتسنبلاطابنةإنشا+!(ا*7.؟أ2ه،.أ.؟7)4ويقولنحميا.منقرنبعدجاء
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انتقاداتمنهرتامجميهلاذمنمئىوإنأورشليمكبيركهنةأخوهكانالذىمنمتى

علىحصلماإذاجرزيمعلىهي!بناءشنبلاطونذر.أورشليموشيوخ"أخيه

يدصكلىداريوشهزمالمفاوضاتهذهأثناءفىولكن.داريوشالملكمنموافقة

طاعتهلإعلانوهرعللفرسموالاتهعنسنبلاطفتخلىالأكبرالإسكندر

منإذنومعهسنبلاطوعادصورحولحصازايضربحينئذ؟نالذىللإسكندر

تاريختحديديمكنثممن.عليهكاهتامنمئىوعننهيكلهببناءوسارعالغازى

.مق.333بسنةبنائه

ماالقصةهذهفىفليسالزعمهذالتبريرالمؤرخينبعضجهودمنالرغموعلى

13:نحميابهينبئنامامعيتعارضماالإسكنذرحياةفىبنائهفنى،تصديقهيمكن

نحميا.وطردهسنبلاطحىأصبحالذىالأكبرال!هنيوياداعأبناءأحدعن38

الذىالتاريخنستبتىأفيالعسففمنيوسفوسقصةرفضنافإذاأخرىناحيةومن

قبلوجدوربما.الباحثينبعضفعلكماجرزيمهي!لبناءالقصةتفتيرض

يعدوالتىواليهودالسامريينبننبالقطيعةبنائهلربطدا!ولا،بعدهأوا.لإسكندر

167-عاىفىقائتاكانالهي!إنقولهيمكنماوكلجدل.موضعنفسهتاريخها

بيننالم!فىورد)كماالأولمبىلزيوسالشهيرأنطيوكسكرسهحينم.ق.166

يوحناوهدمهع+!(ا*ا.57.1يوسفوسقول)حسبالهيلينىلزيوسأو3(6:الثاق

يوسفوسقولحسب)أيضاق.م.913شنةفىالسابمأنطيوكسوفاةبعدهركانوس

نأإلاوجودهحتىأوبنائهإصكادةيفيدمالاحقنصأىفىوليسع+ول(.ا*ا11يي!؟4

قائماظلالمقدسبأنيوحى3(03-ا4:)يوحناالسامريةوالمرأةيسوعبينالحوار

الأقل.علىالميلادىالأولالقرنحتى
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الي!مودمعابدندنمأة6.

والتعالم؟الشريعةوتلاوةللصلواتبل،القرابينلتقديملاتقاممباناليهودمعابد

وفىفلسطينأرجاءفىانتشرتماوسرعان،اليهوديةرسوخبعدمرةلأولوظهرت

يهمنا)ولااليهودمعابدونشأةالهي!.جانبإلىنفسهاأورشليمفىوحتىالشتات

بابلفىنشأتأنهااليومالسائدوالرأى.الغموضيلفهانشأتها(سوىالمقامهذافى

يرىمنهناكإلاعزرا.يدعلىفلسطيندخلتوأنهاالهي!عنبديلآالسبىإبان

العصرانتهاءبعدبلونحمياعزراعصربعدنفسهافلسطينفىنشأتأنها

قبلماإلىوتعودفلسطينىأصلمنمؤسسةالباحثينمنقلةوتعتبرهاالفارسى.

حينالريفاأهلأنهؤلاءويرىيوشيا.إصلاحاتنتائجمنف!وبالتالىالسبى،

يذهبوننادرةمناسباتبضع)باستثناءقرابينهمومنالمحليةمقادسهممنحرموا

العباداتلأداءمحددةأيامفىيجتمعونبدأوا(الكبرىالأعيادفىأورشليمإلىفيها

قرابين.تقديمدونولكنالجماعية

افصوصفىصرمجةإشاراتوجودعدمإلىالفرضياتفىاقعددهذاويرجع

فى)7!ال!!((للصلاة)أماكنوجودعلىوالبردياتالقوشمنودستدل.القديم!

إلى(اء!ا7111110،أ؟.)3يوسفوسويشيرالميلاد،قبلالثالثالقرنأواسطمنذ!ر

لدينا.شاهدأقدموهذاالشهيزأنطيوكسخلفاءعهودفىبأنطاكيةمعبدوجود

التى15-.3(8:عزراأو1116:حزقيالذلكفى)بماالضوراتيةافصوصمنوليس

أنويبدوالسبى،إبانبابلفىللصلاةعاهةأماكنوجودعلىبهاالتدليليغلب

الخارصهينوخسفرفى(الاجتماعابيوتإلىفالإشارة.العكسيثبت137المزمور

هذاأنإلا،فلسطينفىيهوديةمعابدبوجودالقائلالرأىلتأييدعادةترد8()46:
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7-8:،7:المزمورسوىيبتىولابيين.الم!عصرإلىتقديرأبعدعلىيثميرالشاهد

النقادمنوكثرةالأزص!".فيالت!قغاهدخ!آخزفوا...ققدليمكفيالتاز"أظقفوا

وهذه،للغايةمتأخرتاريغهذاأنإلابيين،الم!!رإلىالمزمورهذايرجعون

وربماق.م؟587سنةفىالهي!هدمإلىتشيرأنهااعتبرناإذاتفسيرهايسهلالفقرة

الربطاليسيرمنليسأىوعلىالمعابد.أسلافالأخرىالاجتماعأماكن؟نت

تغلقلمالمحليةالمقادسأنرأيناأنسبقإذيوشيا،وإصلاحاتالمؤسساتهذهبين

المحليةالمقادسهذه،الاجتماعأماكن9تكونأنيمكنلافهل.قصيرةلفترةإلا

يسمالذىالوعظىفالطابم؟أورشليمسقوطإبانأخرىمرةنشطتالتىنفسها

فىتتلىل!دونتافصوصهذهأنبالضرورةيعنىلانحمياسفرفقراتبعض

المعابد.

ظهور؟نوربمااليهود.معابدظهورلبدءالدقيقالتاريخقحديدسبيلفلاإذن

السبىبعدمايهوديةفىكبيزادوزالعباعاملينضغطتحتتدريجئاالمؤسسةهذه

بذلكالإقرارتمأنوماواحد.مقبسبوجوديقضىالذىالتشريعتطبيقأوطما

والعاملضرورئا.أمزاأورشليمخارج(قرابين)دونللصلاةأماكنوجودأصبح

بينتلاوتهضرورةيعنىكانماذيوغا،أكثرأصبحالتشريعأنالأهموربماالآخر

وكان.الصلواتعنأهميةيقللاالمعابدفىالتلقينو؟ن.إياهوتلقينهاالجماعات

معبدأولووجودالسواء،علىالشتاتوفىفلسطينفىنشطينالعاملانهذان

أخباريحدثنايوشافاطعهدعنروايتهوفى.مصادفةمجردصرفىنعرفهيهودى

الشريعةسفرومعهموالكهنةواللاويينالعوامإيفادعن7-179:الثافىالأيام

غرارعلىصيغتالمعلومةهذهأنويبدويهوذا.بلداتنحتلففىالناسلتعليم
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أنهاومع4-7(،ا:9الثاقالأيام)أخبارنفسهالملكيدعلىالقضافىالضظامإصلاح

أخبار!ركاتبفىشاعتعادةتعكسفقديوشافاطعهدعلىتصدقلايقيتا

ولكنهذه.التعليمبمهمةفيهايقومون؟نوامبانهناككانتأنولابد.الأيام

معابدعنمعلوماتناتكتملولا،الفرضيةهذهمحيطفىنظلوجوهناوليناأينما

مؤسساتمنآنذاكتعدلمالمعابدهذهأنإلا؟المسيحيةالحقبةمطلعمعإلااليهود

القديم.العهد
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الخامسالفصل

الكاهقمنصب

القرابينسيماالاالعامةالعباداتو؟نتالآباء؟عصرفىرسميةكهانةئمةتكنلم

وكان\(.و354:46:وا33)الشكوينالعائلةكبيريتولاها(الأساسيةالعبادةو!

يوردولا،يزورونالتىالمقادسفىالقرابينيقدمونالجدومنوهمأنفسهمالآباء

إلى،)كالإشارةالبدوغيرمنأخرىأممإلىإشارةفىإلاللكهنةدبهزاسفرالتكوين

شالمملكصادقمل!يوإلى33و4145:47:التكوينفىمثلأالمصريينالكهنة

يقوممقدسبوجوديوحياننصينسوىهناكوليس18(.14:التكوينفىال!هن

عنيهوهتسألذهثتربقةأن3533:الضكوينفىفورد.عاديونمشرفونعليه

العبارةطذهالعادىوالمعنىفيهما.ستحمل؟نتاللذينويعقوبعيسوالتوأمين

الآخرالنصوفى.العارفينأحدمشورةتطلبمقذسم!نإلىذهبتأنها

يشيرماإيل،بيتفىأنشأالذىللمقدسالعشوربدفعيعقوبيعد3833:التكوين

إلا03(؟ا:4التكوين)انظرالدينرجالمنجماعةتديرهمقدشاكانأنهإلىضمئا

4(.4:عاموس)انظرلاحقةعادةبهيبررمقدسلمؤسسينسبأمرأيضاهذاأن

الاجتما!التنظيمتطوربعدإلاتظهرفلمعليهالمتعارفبالمعنىالكهانةأما

المقادستولىمنهاخاصةبمهامالجماعةأفرادبعضإلىعهدوحينئذ؟للجماعة

تعقيذا.تزداد؟نتالتىالطقوسوأداء
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التللحمية10

وتنطبق؟يهوهكهنةإلىالعهدرالقديمبهايشيرالتىالوحيدةالتسميةهـكوهن"

33(و4145:47:)التكوينالأغيار؟لمصريينآلهةكهنةعلىنفسهاالتسمية

و55:6:الأول)صموئيلوالفلسطينيين18(ا:وا91.ا:الثاق)الملوكوالفينيقيين

فىواحدةاللفظوصورة3(.94:)إرمياءوالعمونيين7(8،:)إرمياءوالموأبيين3(

استاهناكأنإلاأيقما.النبطيةفىلآخرحينمنوترد،والفينيقيةالعبريةمنكل

فىم.ق.0003سنةحوالىمنذاستخدامهبدأالذى"كصزالجذرمنمشتفاآخر

وفىتدمرلهجةفىبعدوفيماالقديمةالآراميةفىثمالأشوريةكبادوشيامستعمرات

الكتابفىدائماالجمعوبصيغة"كماريم"المقابلالعبرىاللفظيردولا.السريانية

.ا:وأشعياء335:الثاق)الملوكزائفةأطةكهنةإلىودشيرمراتثلاثإلاالمقدس

ا:4(.وصفنيا5

الأكدىالفعلإلىترجعأنهاالبعضويرى.معروفغير"كوهن"لفظوأصل

(.الطاعةفروض"قذتمأوأشخذ،الشافيلفىوهعناه"كن"الجذرمنالمشتق"كانؤ

هنفال!وبذلكمنتصئا(،)ؤقفومعناه"كون"بالجذرربطهاالشاخمنولكن

لايزالهذاكلأنإلا.سيدهأمامكالحادم8(01:)انظرالتثنيةالربأماميقفرجل

مؤكد.غير

امهـغةتغصيب3.

فتتحدثمنصئا.كانتبل،شرفيةخدمةإسرائيلبنىعندالكهانةتكنلم

بهايردلاولكننبتا،أومل!ليهوناصطفاهأوالربناداهرجلعنالنصوص

عل3،03:الثاقالأيامأخبارفىتتنزلالربروحأنصحيحق!."كاهنالفظ
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مجدثناكما.الكهانةلمرتبةلترفعهلانبتالتجعلهولكن،كاهنابنوهوزكريا

سماتأيةيشترطلمولكنهمقدسه،لخدمةلاوىسبطاختاريهوهبأنالتراث

يعينهمكانالكهنةأنالقديمةالوثاثقفىوورد.القبيلةأفرادفىخاصةشخصية

ثم(ه17:)القضاةالبدايةفىبنيهأحدميخافاختارإل!،تدخلأىدونالبشر

قرياتأهالىواختار،الخاصمقدسهكهانةليتولى01(17:)القضاةلاوتااختار

الخداميعينونالملوكوكانا(،7:الأول)صموئيلالتابوتلحراسةإليعازريعاريم

لاحقةفزاتوفى3(.ار337:13:الأول)الملوكويعزلونهمالرسميةمقادسهمفى

يعجزهمابدنتاعجزايعانلمما،كهنةنسلمنلو؟نللكهانةيؤهلالرجل؟ن

ا-34(.316:)اللاويينالمنصبمهامأداءعن

"قلأعبارةتردحيث5-113:لاالقضاةفقرة؟هنمنصبتولىعننصوأقدم

ثم1333:الأولالمبوكوفى3393:الخروجفىالعبارةوتتكررعتنه".9بمعنىتذه!

متفرقةبمواضعو384193:)الخروجالكهنوقللزاثيرجعافصوصمنعددفى

وأصبحتالحرفىالعبارةمعنىئسىالنهايةوفى3(؟3:والعدد33؟8:واللاويين

ومعناه"ملوئيم"الاسمفإنلذئكونتيجة43.36:حزقيالفىكمامذبحافتتاحتعنى

33-8:واللاوببن33-9334:الخررجفى؟هن"ننصبب!يعنى)البد(هلءأ9الحرفى

:8اللاويننفىيطالعناالتفسيراتوأحدجدل.موضعللعبارةالأصلىوالمعنى33.

الذبائحمنأجزاءوبنيههارونيدقموسىيضعإذ34-9335:والخررج37-38

أيديهممنالضقدماتيتناولثممعهمتقديمهاإشارةويؤدىالمذبحعلىتوضعالتى

لهذاالمذبحكهنةأحدوبأداء"ملوئيم".اد!قربانهذاوكان؟المذبحعلىويحرقها

متأخرةنصوضاهناكأنلهيؤسفومما.كاهنسلطةئمنحالرجل؟نالطقس
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فمنبداثل.البعضوقدمالأصلى.معناهائسىلعبارةتفسيزاتقدمأنتحاول

وأنهراتبهال!هنتقاضىإلىأصلآتشيركانتإلعبارةأنإلىذهبمنالباحثين

1701:القضاةفىيبررهاماطافرضيةو!؟كهانتهبدايةفىمنهقسالايتسلمكان

إضافةالسنةفىفضةشواقلعشرةمقابلفىاللأيرئ(تذميخا"قلأحيث،و18:

يد!ملءبعبارةصلةذاتالعبارةأنإلىالآخرالبعضوذهبوالكساء.الطعامإلى

مارىمحفوظاتضمتوأخيزاأ.بمهمةتكليفه9ومعناهاالأكديةفى!الناسأحد

يخصصمنهاجزءكانحيثالغنائمبتوزيعتتعلقحامورابىصحرمننصوضا

وبناء.مثالأقربهذا؟نوربمااليد(؟!ملءتسمىو؟نت؟المسؤولينفئاتلبعض

المستحقةالعوائدمنجزءفىحقله.كانال!هنأنتعنىالعبريةفالعبارةعليه

فىدبهرهالواردانكقتة!)خقوهوبه؟تقدمالتىالتقدماتمننصيبوفىللمقدس

ولكنأكبربتفصيلبعدفيما(الكهنة"تشريعاتوعزفته313:الأولصموئيل

بدأعندماانمس؟نالقديمةالعبارةالذهالدقيقفالمعنىالأمرحقيقةكانتمهما

ال!هن.سيامةطقستصفلاو!ترديدها؟فىإسراثيلبنو

أيضاهذاأنإلا،اللاويينعلىأيديهمإسرائيلبنويضعا80:العددفىوكذلك

الابنعنكبدائلليهوهاللاويونبهايقذمتقديمإيماءةبل،تنصيبطقسليس

السبىبعدالكهنةتنصيبطقسفىاليدوضعأو"شمي!ه"ادذكريردولاالبكز

فىإلااليهوديمارسهالمالتوراتيةبعدالعصوروفى8(،واللاويين93)الخروج

افصعلىتقوماللاحقيناليهودهؤلاءعندالعادةهذهو؟نتالأطباء.تنصيب

أنهويزعمونا-33(375:)العدديشوععلىيديهوضعموسىأنإلىيشيرالذى

16-17(.ا:1)العددالسبعينإسرائيلبنىشيوخمعذلكفعل
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واللاويين937:)الخروجئسمحالأكبرال!هنكانالسبىبعدمالطقسوطبفا

يمسحون؟نواالكهنةكلأنالخمسةموسىأسفارنسخآخروتضيف13(.8:

قبلوجودلهيكنلمالطقسهذاأنمؤكذايبدوولكنا-15(.043:)الخروج

الجماعةرئيسبوصفهالأكبرلل!هنمل!امتيازمنحيمثلكانوأنهالسبى

.الجديدة

كانوابل"يرشمونأ؟يكونوالمالقداىإسرائيلبنىعندفالكهنةذلكعلىبناء

ومع.خاصةسلطاتأوفضلآعليهمتضنىدينيةطقوسأيةدونعملهميبدأون

عبارةتردلاا7:الأولصموثيلوفى.عملهبمقت!ىقدسيتهلل!هن؟نتذلك

.الربتابوتلحراسة)يديش(إفذيت!،إليعازرأنمنهابدلآيردبلاليد!،ملء9

علىيضعأنالأكبرال!هنعلىوكان6(31:)اللاويين"يقذسون"الكهنةو؟ن

وكان36(.38:)الخروجيلزث("فذشعبارةعليهانقشتذهبيةصفيحةجبينه

المحيطةكالأرضيفزز!9بلالدنسعالمإلىينتىيعدلمال!هنأنيعنىهذا

اللاويينأن8.ا:والتثنية814:العددفىووردفيه؟المقدمةوالتقدماتبالمقدس

"أفيرز"هارونأن3313:الأولأخبارالأيامفىوورد،الربلخدمةيفززون!9كانوا

نطافاويدخلالدنسعالميعتزلكانهنفال!ثممن.المقدساتأقدسلتقديس

وأنيدنسهاأندونالمقدسةالأرضفىيتحركأنلهمجق؟نوبالتالىمقذشا.

كانولكنذلك.إلىوماالقرابينويأكلالمقدسةبالأشياءويمسكالمقدسيدخل

خاصةولقواعدالمحرماتلبعضويخضعالمدئساتعنمعزولأيظلأنعليه

الجنازاتفىيشاركواأناليوميةحياتهمفىالكهنةعلىمحرقاو؟ن.بالطهارةتتعلق

يقيدونكانواالحالةهذهفىحتىولكن،بالدمالأقرباءأقربجنازةباستثناء
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واللاويين937:)الخروجئسمحالأكبرال!هنكانالسبىبعدمالطقسوطبفا

يمسحون؟نواالكهنةكلأنالخمسةموسىأسفارنسخآخروتضيف13(.8:

قبلوجودلهيكنلمالطقسهذاأنمؤكذايبدوولكنا-15(.043:)الخروج

الجماعةرئيسبوصفهالأكبرلل!هنمل!امتيازمنحيمثلكانوأنهالسبى

.الجديدة

كانوابلأيرشمون"؟يكونوالمالقداىإسرائيلبنىعندفالكهنةذلكعلىبناء

ومع.خاصةسلطاتأوفضلأعليهمتضنىدينيةطقوسأيةدونعملهميبدأون

عبارةتردلاا7:الأولصموثيلوفى.عملهبمقتضىقدسيتهلل!هنكانتذلك

.الربتابوتلحراسة)يديش(إفذيت!!إليعازرأنمنهابدلآيردبلاليد!،ملء1

علىيضعأنالأكبرال!هنعلىوكان6(31:)اللاويينيقذسون!9الكهنةوكان

و؟ن36(.38:)الخروجيلزث("فذلم!عبارةعليهانقشتذهبيةصفيحةجبينه

المحيطةكالأرضيفزز!9بلالدنسعالمإلىينتىيعدلمال!هنأنيعنىهذا

اللاويينأن8.ا:والتثنية814:العددفىووردفيه؟المقدمةوالضقدماتبالمقدس

"أفيرزاهارونأن3313:الأولأخبارالأيامفىوورد،الربلخدمة!يفززون!؟نوا

نطاقاويدخلالدنسعالميعتزلكانهنفال!ثممن.المقدساتأقدسلتقديس

وأنيدنسهاأندونالمقدسةالأرضفىيتحركأنلهيحقكانوبالتالىمقذشا.

كانولكنذلك.إلىوماالقرابينويأكلالمقدسةبالأشياءويمسكالمقدسيدخل

خاصةولقواعدالمحرماتلبعضويخضعالمدئساتعنمعزولآيظلأنعليه

الجنازاتفىيشاركواأناليوميةحياتهمفىالكهنةعلىمحرقاوكان.بالطهارةتتعلق

يقيدونكانواالحالةهذهفىحتىولكن،بالدمالأقرباءأقربجنازةباستثناء
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؟نتابمنالزواجعليهموحرما-6(.31:)اللاويينالممارساتبعضعننجالامتناع

أقم!ينخذون؟نوامهامهمأدائهموفى7(.31:)اللاوببنبطالقأوالبغاء2!منهن

لدىخاصةثياتايرتدواأنعليهمو؟ن؟بالمدنسالمقدسخلطمنالحذرترجات

ويتطهروا7(8:)العددثيابهميغسلواوأن43(38:)الخروجالمقدس-خوالم

عنيمتنعواوأن6(8:واللاويين31-433:ؤ3لاا-ا03:)الخروجخاصةنجطرق

1(.8-ا.ا:)اللاويينوالمسكراتالحمرععاقرة

تعيينهفنىفعلأ.رفيعةم!نةفىال!هنيضعالمقدساتنطاقإلىالانتقالهذا

شاتا؟ناللاوىأنومع01(،17:)القضاوقيهتا"أتالي)كنميخا:لهقالاللاوى

ورثال!هنأنفىتكمنالملحوظةهذهأهميةفإنا(ؤ7الفقرتين)انظر

!رالآباء.فىالعائلةلكبيركانتالتىالدينيةالامتيازات

والمقبسالكاهن30

بهامعترفاالقاعدةهذهو؟نتمقدشا.يخدمل!وتنصيبهال!هناختياريتمكان

ف!نللمعبد،سادتاعندهمال!هنف!ن.الجاهليةفىالعربعندسيمالاعالمتا

الصلةوكانت.هباتمنيقدمونماويتلتىزائريهويستقبلالمقدسعلىيشرف

يتخلفالسادنكاننزحتإذاالقبيلةأنلدرجةقويةبالمقدسالكهنةتربطالتى

وبالتالى،منصبهيرثونبنوهو؟نالغرباء.بينوظيفتهمهامممارسةويواصلعنها

إسرائيلبنىعلىينطبقهذاو؟ن.الكهنةمنعاثلةإدارتهتتولىمقدسكل؟ن

حوليقيموناللاويونكانالصحراءفىالحيهتتناولالتىالقصصفنىأيضا.

وغنن35(.3،33،93:)العددمحددةمحلةعشيرةل!وكان53(؟1:)العددالخيمة(9

واللفظ38(.3:)العددإليهاالعامةدخوللمنع("الخيمةأمامهارونأبناء
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عندفالخيمةذلكومع33(.38،و53:3ا:)العدد"حارس(المنصبطذاالمستعمل

وما45:)العددويحملونهامجهايتنقلونالكهنةف!ن؟متنقلمقدسإسرائيلبنى

مثالحزقيالاستلهمأالمقدسة"الأرضتقسيموصفهفنى8(..ا:والتثنيةبعدها

4(.45:)حزقيالالهي!حولالمقذسالموضععلىالكهنةوولىهذاالصحراء

شيدالقضاةعصروفى.إدارتهيتولى؟هنبلامقدستصوريستحيلثممن

ولكنهالبدايةفىابنهفولىالفوزعلىكاهتالهعينولكنهخاضامحلتامقدشاميخا

نفسهاللاوىهذاوانضم17(.)القضاةبهمرورهتصادفلاوتابعدفيمابهاستبدل

)القضاةدانلايشفىالجديدالمقدسإدارةوتولىشمالأنزحواحيندانبنىإلى

الأول)صموئيلعالىلأسرةبشيلوهالتابوتبهأودعالذىبالهي!وغهد.3(.018:

كرسفلسطينمنعودتهطريقفىيعاريمقرياتفىالتابوتأسكنوعندماا-3(.

1(.7:الأولي)صموثيلإدارتهليتولىالفورعلىكاهنله"أفرز(()أى

داودعهدفنىألمقادس.بصصيرمرتبالاإسرائيلبنىعندالكهانةمصير؟نإذن

عهدفىأما34-93(،ا:5افافى)صموئيلاقابوتعهدةوإبياثارمغاصادقتولى

4وحدهصادقعهدةفىالهي!وظل36-37(3:الأولإبياثار)الملوكفعزلسليمان

بيتمقدسيربعامأنشأوعندماا(.و335:4:الأول)الملوكبعدفيماابنهوخلفه

هي!فاقكماولكن3(.اا:3الأول)الملوكلهكهنةبتعيينالفورعلىقامإيل

منبكثيرأهمأورشليمكهانةكانتالعامةالعبادةأماكنمنعداهماكلأورشليم

أنالطبيىمنوكان؟الأقاليمفىالصغرىالمقادسإدارةتولواالذينالكهنة

8(.33:الثاق)الملوكالد-شرجالتجصيعإصكادةالعبادةمركزيةمحاولاتتصاحب
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فىلتناوطمالفرصةلناوستسنحالهي!كهنةعنإلامعلوماتلديناتتوفرلاتكن

لاحقة..دول

الإلهواللمتخارةامهنة.

و؟ن(،يهوه"لمشورةطلتاالمقادسعلىيترددونالقديمةإسرائيلفىالناس!ن

كوسطاءلاوىبنىدورأنإلىالإشارةوينبىالوحى.وسيطبدوريقومحم!هن

التيهوفى.المذبحوخدمةاقوراةتعليمفىدورهميسبق8-.331:التثنيةفىأوص

موسىأنومع15(.18؟)الخروج(الرب!ليسأللموسىيلجأونإسرائيلبنوسان

فإنهيثرونمننصيحةعلىبناءالناسدعاوىفىالفصلفىغيرهعونيقبللحن

يريدمنكلو؟ن91(.18:)الخروجالربعلىافاسدعاوىعرضبمهمةستأثر

يهوهويكلموحدهمولمىفيدخلالخيمة!9إلىيذهب؟نالمشورة!يهوه"يسأل"ن

)العددغيرهدونلموسىشخصيةميزةهذهوكانتا(.7-ا33:)الخروجلوجه:جفا

؟نوابل31(.37:)انظرالعددفيهايشاركونهالكهنةيكنولم6-8(؟ا:

بهذينالمقصودأما"توميم".وا!"أوريم"ا!أفودخلالمنالربيستشيرون

.والغموضالتعقيدغايةفأمرفىألإجراءين

دبهرفيهاالمقدسالكتابيوردالتىافصوصتصنيفيمكن)إفود(.الأفود)أ(

عناوين:ثلاثةتحتالأفود

أقدمفىال!هنثيابأحدوهو،كتانمنأفودإلىالنصوصبعضتشير)1(

الأول)صوثيلشيلوههي!فىصباهفىيرتديهصموئيلوكانالضاريخية.افصوص

رقصعندماداودوكذلك18(33:الأول)صموئيليرتدونهنوبكهنةوكان18(3:

)صموئيلالخصرحولكمنطقةئلبسوكان14(.6:الثافى)صموثيلالتابوتأمام
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صموئيلإنظرؤالبدنمنكثيزايغطىأندون14(6:افافىوصموئيل318:الأ،-ل

وربما،يرتدونالمصريينكهنة؟ن؟لذىمئززاكأنأنهفالأرجحاات03(60:اثاقا

منصبهم.مهاميؤدونوهبميرتدونالكهنةكانانذىالوحيدالرداءالأصلفىكأن

الأكبزال!هنثيابمنخاضااجزثيمثلكانأفودإلىأخرىنصوصتشير)3(

:8واللاويين935:)الخروجوالصدرةالجبةويعلوالخارجيةثيابهمنجزةاو؟ن

لإضافاتيزدحمافصأنإلاة3-7و6:93-3814:الحروجفىوصفهوورد7(.

السبى.بعدماحقبةفىتغيراتمنالأكبرال!هنثيابعلىطرأماتعكسلاحقة

إلىترجعبمعلوماتاحتفظتالسبىعصرإلىوترجعالنصمننسخةأقدمولعل

ينسجكانقماشمنعريصةمنطقةبأنهفيهاالأفودويوصفالمملكةعصرأواخر

منالمثري!هذاوكان؟الألوانمتعددةوأصوافوالكتانالذهبخيوطمن

أنهافيبدوالأفودمعالأربطةدبهر)أما.البدنحولبهيثبتنطاقيعلوهالقماش

.(لاحقةإضافة

15-3803:)الخررجبهترتبطولكنهاالأفودعنتختلفالصدرةأوهحوشن"واد

يشبهوكانالأفود،منهينسجالذىنفسهالقماشمنتنسجوكانت3(8-او93:

38:الخروجفىولسى"توميم"؟وادهـأوريم"ادلحفظالصغيرةالمربعة)؟(الحقيبة

الوص((.أمشورة)صدرةيشياط"هاحوشن1503،

الجماعية.العبادةأدواتمنكانأفودإلىءيشيرماالأخرىالنصوصومن)3(

صنعكما03(؟14،17،و175:18:)القضاةلمقدسهالضوعهذامنأفوذاميخاوصنع

:8)القضاةبلدتهفىبهواحتفظالمديانيينمنغنمالذىالذهبمنمثلهجدعون

الدفىحملهيمكنبل3(ا:و3384:الأول)صموئيلئنقلشيئاوكان37(.
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وفى7(.و.339:3:الأول)صموئيلويستبعديقدموكان6(33:الأولصموئيل

ن؟وأخيزا.ا(.31:الأول)صموئيلالأفودخلفجلياتشائركنوبغدس

3301:الأول)صموئيليهوهاستخارةفىيستعولو؟ن4الكهنةرعايةفىيتركلأفود

:03.)8

هناكيعدفلمالآنأمامضى،فيماطويلجدلموضعللكلمةالأصلىالمعنىظل

و،شمرةراسقصاثدإحدىفىأناتالإالةرداءعلىيطلق"إيد"فلفظ؟حولهطث

منالقديمةالأشوريةالألواحفى"الثرى"الرداءتعنى("الاداتؤ)وجمعها+باتؤ

واد،المهجورةالعاداتمواصلةعلىتساعدالكهنوتيةالأثوابوكانتأيادوشيا.

لاحفانوغاالأكبرال!هناأفود"وكأن،الكهنةيرتديهلايزالتقليدىرداءتد"افود

قطعةأصبحالفاصلةالسنواتفىلل!هنالوحيدالرداءيصثلكانماأنإلاحخم؟

.الأخرىالكهنوتيةالأثوابكلفوقترتدىكبيرةماش

حيثالمذكورةالنصوصمنالثافةوالسلسلةالمعنىهذايتفقلاالأولىوللوهلة

تعطيناولا،يهوهاستخارةفىالمستعملةالعبادةأدواتمنوكأنهالأفود

يمكنصلبلثىءبأنهتوحىبلالحياب،مننوغا؟نأنهمنهنفهمماضصوص

بينصلةأيةوجودالباحثينمنالعديدرفضلذا.ووضعهواستبعادهوتقديمهقله

وقراءةالضصتصحيحبعضهموآثرالأكبروال!هنالكهنةيرتدىوماالأفودتا

و؟ن"إفود".قراءتهامنبدلآأخرىفقراتفى)ثور("أتيرأو()تابوت)أرون"كلمة

بعضفىيشير"إفود"لفظأنفافترضوا؟آرائهمفىتشدداأقلمنهمآخركض

يستعمل؟نالصحراءلخيصةمصغزانموذتجااعتبرهمنومنهمإله؟صنمإلىعواضع

المقدسة.الأنصابفيهتودعصغيزاصندوفاأو،الاستخارةعلىالردتلتىا
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وفىالعباداتعنواحدسياقفىواحدلفظيستعملفلماذا؟قائمةالمشكلةوتظل

هذيناستعمالومنآن؟فىصندوقوببعنىكهنوقرداءبمعنىواحد!ر

يرتديهالذىالأفودأنيتأكدالأخرىوالساميةالتوراتيةالضصوصفىاللفظين

للأفودمماثلمعنىإيجادنحاولأنوالأجدىرداء؟الأكبركانوال!هنالكهنة

نأنعلمفنحنعدة.افتراضاتوظهرت.الاستخارةعلىالردتلتىفىيستعمل

كانالأفودأنفيفترضمزكش؟برداءئكسىالحالاتبعضفىكانتالآطةتماثيل

الذىلل!هنالمميزةالعلامةبعدفيماوصارالآطة؟أحدصنملتزيينيستعملرداء

الرسى.الأكبرال!هنثوبأصبحوأخيزاالآطة،أحدباسمالوحىيعطى

كأحدللأنودالأولىالمعنىأنإلىمؤنجزاالبعضذهبذلكمنالنقيضوعلى

كانالمئزرهذاإنويقال.الاستخارةفىاستعمالهوراءيكمنالأكبرال!هنأثواب

أمكنوبالتالىخبعه؟بعدبشكلهمجتفظو؟نفيهالذهبخيوطبسببمتيبشا

يثتتوكان،الحاجةوقتوتقديمهباليدحملهوأمكن،وراءهجلياتسيفإخفاء

الأفوديقذممجيث"توميم"واد"أوريم"اديحوىالذىالجرابأو"حولثمن"ادبه

يختلفكانالاستخارةأفودأنيفترضثالثرأىوهناك.استخارةإلىالحاجةوقت

الأكبرال!هنيرتديهالذىالأفودوعنالكهنةيرتديهالذىالعادىالأفودعن

فىنفسهالجذرمن)أيوداه"لفظ)انظرإلهلصنمأوكسوةرداءيظلولكنهأيضا،

علىأبقواصنتالإلههميصنعوالموإنإسرائيلبنىأنويفزض33(؟03:أشعياء

جدعونأفودأنفىالسببيفسرما،الاستخارةعلىالردلإعطاءكأداةلفترةالأفود

هوشعوضعيفسركما36-37؟8:القضاةناسخوأدافشاقلوسبعمئةألقايزن؟ن
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خلاطامنالاستخارةالناسيلتسىمحليةأصنامو!"يرافيم"ادمعللأفود4؟:

3(.01ء:وجمريا3136:حزقيال

أقربهاالأخيروالأويلتماتا.مقنغايعدماالافتراضاتهذهبننمنوليس

نأإسراثيلبنورفضفلماذلك.منأبعدإلىيذهبأنءيمكنكانأنهولوحتمالأ

الأفودف!ن،الاستخارةفىإلاالأفوداستعمالمنيتمكنوالموثئالإلههمصنعوا

إلىمباشرةيشيرلاقدقديممثلوهناك-المقدسةللأنصاب)ناءأوأخرى!مورة

:الأنصابسحبفىيستعملرداءكانكيفيبينالأقلعلىولكنهلأفود

أمشيارو،(خكيقاضؤالؤثؤينالرداء،ثنيةأىأايخضننفيئفتئانفزغة331

علىالردجرابأىيشبارو"ها"حوشنباكيذكرناماوهو33(.16:!الأمثال

أفودفىيثبتو؟ن"توميم"،وا!"أوريم"اديحوىالجرابهذاو؟ن؟الاستخارة

03(.38:)الخررجالأكبرال!هن

ومعناهمااللفظينوتأصيل.المقدسةالأنصابو!"توميم".واد"أوريم"ادلمئي(

العشوائيةالترجماتمنأفضلليستلتثماويلهماالحديثةوالمحاولات،معروفغير

بنىقبلماحضارةمندخيلانكالأدواتاللفظينأنوالأرجح.القديمةنلنسخ

لديناوليستالبدافى.بنطقهاحتفظمفردمجردفيهماوالجمع،كنعانفىءسرائيل

وأنردمكعباأوصغيرتانكرتانأنهماالبعضوافترضشكلهما.عنفكرةأية

بعضويرىالأفود.جرابمنئلتقطاوكانا31؟(44:هوشع)انظرصغيرانعودان

ىأبالاستقسام،تعرفالتىالقديمةالعربيةالعادةفىلذلكنظيزاالباحثنن

فىبابلملكفعلمايشبهفيما،الصغيرةالسهامأوالأعوادخلالمن1التقسيم

بهذايقومكانحزقيالأوردالذىالمصطلحضوءفىولكن36-3137:حزقيال
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اللذين"توميم"وا!"أوريم"بادصلةلهتكونلاوقد)قساميم(العرافونالفعل

ءالكهنة.يستعمل

فىوورد؟ال!هنإليعازرإلىبهاعهدالأنصابهذهأن3731:العددفىورد

فىوردتالاستخارةعملوطريقةلاوى.سبطعهدةفىكانتأنها338:ألتثنية

كانالو1.شاول"فقالالونافى(.النصضوءفى)ضححا41-1443:الأولصوئيل

اللومكانوإن؟أوريميعطىإسرائيلإلهيهوهفإنيوناثانابنىعلىأوعلىاللوم

وفرويوناثانبشاولالفرعةوخرجتتوميم".يعطىفإنهإسرائيلشعبياعليكم

منويفترضئوتاثانأ.قأخذانجتي.ئوتاثانؤتينتئني"أئفواشاؤذ:ققاذ.الناس

كانت"توميم"ادأنيثبتلاالنصهذاأنإلادورله؟نال!فنأن36الفقرة

كانابأنهمايوحىفهو،العكسعلىبل،الكريهالمثىء"أوريم"وادالمحببالمثىء

فىيعدمامرة؟كلفبماالأطرافتحددهتحاقاعادىمعنىولكليهصاالعملةكوج!

فىالاستخارةعلىالردويتمثلللفظين.معنىإيجادمحاولةمنتحذيزاذاتهحد

منبمزيدأوبالاستبعادتاليةخطوةوفىلا،أوبنعمأىالآخزدونأحدهما

لمدةالعمليةقستمرأنيمكنف!ن9-13(.33:الأولصموئيل)انظرالتحديد

شاوليريداليوناق(النصضوءفى)ضححا18-1491:الأولصموئيلفنى،طويلة

لطولنظزاولكنلا،أمالفلسطينىالمخيميهاجمأنعليهكانإذامايعرفأن

ال!هنمنشاوليطلبالأعداءضعسكرفىالحماسوتزايدالاستخارةإجراءات

تعطىلاوأحياتا.للحربويخرجيهوهاستخارةيقطعربذلك15.يدايكفأن

الجرابمنشىءخروجلعدمربما6(و37:38ا:4الأول)صصوئيلرداالاستخارة

مغا.لخروجهماأو
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الأفوداستعمالعلىشواهدنجدلاداودعهدبعد.الكهنةاستخارةتراجع)-(

سبقالتى1633:الأمثالكانتوإذا.الاستخارةفى"توميم"واد"أوريم"ادومعه

ويبدو.بقليلذلكعلىلاحقاتارتحايعطيناهذافإنالأفودإلىتشيربهاالاستشهاد

وحتىالشماليةالمملكةفىيستعمل؟نالأفودأنإلىتشير34:هوشعفقرةأن

باعتبارها"قصيتوت"واد"يرافيم"ادايلأفودإلىيضمهوشعأنإلا،السامرةسقورو

فىويورام2خابفإنالأمرحقيقةكانتومهما.يهوهشريعةفىالمحرماتمن

والملوك6و13:33-0314:الأول)الملوكيهوذاملوكمنعاصرهماومنإسرائيل

وداودشاولكانحينفىالأنبياءخلالمنيهوهيستخيرونكانوا11(3:الحاق

بنفسهأورشليمكهنةرثيسيذفبيوشياعهدوفىالأفود.طريقعنيستخيرونه

صدقيا(.عهدفى1-313:إرمياءوانظر3314:الحافى)الملوكخلدةالنبيةلاستخارة

)فىيرجع6-.383:الخروجفىالأكبرال!هنوصدرةالأفودوصفكانوإذا

داأنالمهمرمنللاستخارة؟أداةيعدلمكانفإنهالمملكةسنواتأخرإلى(الأساس

دقيقبتفصيليوصفالمولكنهماافصهذافىدبهرهماورد"توميم"واد)أوريم"

يكنلموربما،التقادمسمةلاضفاءدبهراوربماالأكبزال!هنحلىسائركوصف

منالأخيرةالنسخةفىواضحتطوروهناكتحديذا.ماهيتهمايعرفنفسهال!تب

الأفوفىمثبتةكانتإسرائيلبنىأسباطأسماءعليهاالمنقوشفالأحجار،النص

و93(.3813:)الخررجبشعبهيهوهتأيهيرسوىغرضلهايكنولموالصدرة

اديتولىكاهنالسبىبعدهناكيكنلمإت765:نحميا-363:عزراويقول

لمافافىالهي!أندوقايرددالذىاليهودىالتراثيؤكدهما"توميم"،واد"أوريم"

وجوعدميؤكد8،أ()سوتااتلمونصوصأحدإنبلهـتوميم".أو"أوريم"بهيكن
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ومع.وسليمانوداودصموئيلأى(الأوائلالأنبياء9وفاةمنذ)توميم"أو"أوريم"

إلىاللجوءدون)ولكنالرببايبممإعطاء،ردودفىالكهنةاستمرفربماذلك

لتحقيقفيهوللصلاةالهي!فىالقرابينلصقديميفدونكانواممنللحجيج(الكهانة

منالأخيرالنصففىالفقراتمنوعددالمزاميرفبعض؟دمارهحتىمصلحة

عنتماقايختلف؟نالنهجهذاأنإلا.المعنىبهذاتفسيرهايمكنأشعياء

"توميم".واد"أوريم"وادبالأفودالاستعانة

معلقااماهن50

يتولواأنفعليهم؟مزدوجةمهمة01(33:)التثنيةلاوىبركةفىللاويينأسندت

أخ!قكتغفوت"ئغقمونانس:يعلمواوأن"توميم"وا!"أوريم"ا!أمر

بهااخئصواقوراة(".الجمعبصيغةتقرأ)توروت:تافوشكؤإشزائيل)مشباطيم(

الحكماءاختصأوكبماالناسبينالفصلبمزيةالملكاخئصكماال!هن

علىتنصنصوصثلاثةوهناك.الرسالةأوبالرؤيةالبىاختصكماأوبالحكمة

ؤأتبتاؤقابالانجز؟ئغفئونكقتئقابالزشؤةيقفمونزؤشاؤقا9:بوضوحذلك

غننانضشوزةؤلآان!هننغننتبيذلآ"المئيريغة11(؟3:)ميخابائعضيما!تغيرفون

ؤالمثيريغةالئتئ.ينزؤتا"قتظئئون18(؟18:)إرمياءالحبئ(غننانيهتةؤلآالحيهييم

36(.7:)حزقيالالشئويخأغننؤائتشوزةائكاهننغننئتاذ

بمعنىأحياتاويرد)زئأويعنى"تزه"الفعلمن).ئوراه"لفظأنإلىالبعضوذهب

بدورهلل!هنالمسندالدورربطتمذلكعلىوبناء6(؟18:)يشوع،الأنصاب)ألتئ

يعنىالذىالأشورى"يرتؤبلفظوقورن،الاستخارةعلىالردودإعطاءفى

مضأنهعلىتدلمعهالمستعملةوالأفعالاللفظاستعمالطريقةأنإلا"استخارةأ.
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ثممنو"غتتم!.تئن،9بمعنىالمفعولينناصببصيغةكثيزايردالذىره""ىالجذر

عنالبعدكلبعيد"الشريعةلمبمعنىوترجمتهتحديذا،"التعليم"يعنى"ئوراه"فلفظ

الدقة.

،319:)التثنيةالكهنةإلىبهاعهدولكنهالربعندمنجاءت"الشريعةاهذه

)انظرإسراثيللبنىيهوهتوراةبتعليممكلفون.ا33:للتثنيةوففاوالكهنة36(.

وكان7(.3:)ملاخمطشتأوت!ليهوه!رسولآيعدمعلتابوصعفهوال!هن6(4:هوشع

والذىال!هنإليهينتمىالذىالمقوسفىالتعالمهذهتلقينيتمأنالطبيىمن

القائمينمنالمشورةطلبلمجردأوالقرابينلتقديمأوللزيارةالناسإليهمجج

وهناكالمغبد،فىينحصركانالسبىقبلماأيامفىالتوراةتعليمفإن؟.لذاعليه

فىموغلةعادةتعكسا01-ا31:والتثنية43:ميخات33:كأشعياءنصوص

.القدم

للسلوكقاعدةأوبعينهموضوععنمقتضبةتعالمالأصلفىالتوراةكانت

ف!نفيها؟محترفاال!هنو؟ن،العباداتأداءبكيفيةأخصبصورةتتعلقالعملى

المؤمنينوبتعليموالجسالطاهروبينوالديسالمقذسبينبالتفرقةمكلفا

السبىمنالعودةوبعد33(.و4،:3336:وحزقيال111.ا:)اللاويينالفرائض

)حبىوالنجسالطاهرملامسةعواقبعن)توراه"الكهنةمنحبمالنبىطلب

3(.7:جمريا)الصومينبى؟نإذاعماالكهنةسئلأخرىمواضعوفى11-13(،3:

العهودفىالحالكانفمهماالإفتاء.علىالتعليىالكهنةدورنقصرأنالخطأومن

تتجاوزكانتالكهنةقدراتأنتبين38:وإرمياء46:كهوشعنصوضافإنالأولى

قواعدمجموعةأوالشريعةأىالتوراةصارتالكهنة)ئوراه"ف.العباداتقواعد
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نفسهالوقتوفىطا؟مفسرينالكهنةواعئبر،والربالإنسانبينالعلاقةتحكم

عندمقبولةالعباداتتجعلالتىالصحيحةالقواعدمعزفةعلىلهفةالناسازداد

للأخلاقياتمعلمينالكهنةأصبحورسوخهماالتغييرينهذينوبانتشار.الرب

!طمةرجلالنبىوكاننحتلفة.بطريقةولكننفسهالدورالأنبياءولعب.وللدين

ينقلبأنمباشرةالربقبلمنإليهيوحىكانوباقالىالرببلسانومتحدتا)دتر(

كانأخرىناحيةومن.الربخلاطامنيتجلىأداةف!ن؟محددةظروففىرسالة

المعرفةهذهأنومعالتفسيزبغرض)دغوت(المعرفةأوقى"ئوراه"ادرجلال!هن

قرنبعدقرتاتوارثوهاالبمثرفإنبعيدبعهدذلكقبلالربعندمننزلت

والمصارسة.بالضلقين

فاللاويون.الكهنةعلىحكزاالتوراةتعليميعدلمفصاعذاالسبىعصرومن

الوعظإلىتحولواالبحتةالكهنوتيةالوظائفمناسئبعدواأنذاككانواالذين

ونشأتالمعابدفىتماقاالعبادةعنالضعليمانفصلافهايةوفى.الدينىوالتعليم

عنللجميعمفتوحةالطبقةهذهوكانت.الشريعةومعلىالكتبةمنجديدةطبقة

عنالمغلقةالكهنةدائرةأزاحتالنهايةوفىالسواء،علىوعوامولاويينكهنة

التعليم.عملية

والقرباقاماهق60

لاوى:تركةفىالقائمةأخرفىغيرهادونبالعبادةتتصلالتىالوظائفترد

منزلةوتدق.\(.33:)التثنيةقذلمجك(غلىؤئخزقابأئمكفيتخوزا"تضغون

الذىاللاحقاللاهوتفىيفكرمنكلدهشةيثيرقدالوظائفسلمعلىالقربان

هء7،؟أ7507.أ11.)111()فيلونيقول.الأولىال!هنوظيفةفيهالقربانتقديمصار
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ا)5:العبرانيينإلىالرسالةوتقولخملآ،يقدم*لأنكهنةالفصحفىال!إن92(

النصوصهذهأنإلاؤدتائخ".قزابينئقذتملتيئقائمكقتيمازئيميى)ض!إن3(و8:

مرورنمروقدفيه.مرحلةمجردا330:التثنيةكانتطويلتطورنهايةفىتأقى

الربأمرالقضاة!روفى.رسميةكهانةثمةتكنلمحينالآباء!رعلىالكرام

بنقنؤحيهوهملاكودعا35-36(،6:)القضاةمحرقةوتقديممذبحببناءجدعون

القديمةالروايةوفىا-33(.136:)القضاةدعوتهفقبل،محرقةيقدملأنشمشون

،34،ا:الأول)صموئيلشيلوهفىقربانبتقديمإلقانةأبوهأمرصموئيلطفولةعن

وأحق9(؟ا:الأول)صوئيلالمقدسعلىحارشاال!هنإيلياويبدو91(،و31:3

الذبائحمنجزءفىالكهنةنصيبإلىإلايشيرلابنوهعارضهالذى"ال!هن

الصعودقصرعلىينصالذىالقصةمنالموضعوذلك13-17(،3:الأول)صموئيل

البدافىالنصإلىإضافةيعدالكهنةعلىالمحرقةفىالضاروإشعالالمذبحإلى

37-36(.3:الأول)صوئيل

موضعفىشرحناأنوسبق،القرابينيقدمونجميغاوسليمانوداودشاولكان

نأأيضايعنىلاولكنه،كهنةكانواإسرائيلبنىملوكأنيعنىلاهذاأنآخر

القرابينأولقدمنفسهفأحاز.الحقبةتلكفىالقرابننيقدمونيكونوالمالكهنة

الثاق)الملوكال!هنلأوريابعدمنبهعهدأنهإلاتنى،الذىالجديدالمذبحعلى

بركةاتخذتم.ق.75ؤ008سنتىبننربماقصيرةبمدةذلكوقبلا-16(.163:

تدورالاصحاحهذاوفى4الشماليةالمملكةفىالضهائيةصورتها33()التثنيةموسى

للكهنة.ميزةكانالقرابننتقديمأنعلىمنهاودستدللاوى،حولا8-االفقرات

بالطهارةالخاصةالقواعدالقداسةشريعةجامعوأقامأورشليموفىالسبىوقبل

095

http://al-maktabeh.com



المحرقاتيضعونلأنهميتطهرواأنفلابدوظاثفهم؟قداسةعلىللكهنةبالنسبة

لاالقديمالعهدفيهنفال!!6(.31:)اللاويينالمذبحعلىالأخرىالقرابينو%جزاء

بعضفىالأضاصذبحتولىربصا.للعبارةالحرفىبالمعنىالقرابينتقديمعمليةيتولى

عليه.قاصزاامتيازاتكنولمإضافيةمهمةمجرددوتاكانتهذهأنإلاالحالات

بعضموسىيأمرالإلوهيى(الزاثمنبعامةيعدنص)وهو3-348:الخروجوفى

والقربانالمحرقاتبتقديم(كهنة؟نواأنهمعلىيدلماثماليسالشباب

الشعب.وعلىالمذبحعلىورشهالدمأخذمنكاننفسهموسىأنإلا،الجماس

)اللاويينالقربانصاحبالأضحيةبذبحيقومبأنصراحةالقربانت!ثريعويقف!

أو؟نطاهزاالقربانصاحبيكنلموإن33(.34،93،و13:4في،3،و5:3ا:

11(44:وحزقيال0317:الاقالأيام)أخبارالكبرىالعامةالقرابينمنالقربان

مجينحينيبدأال!هندوروكان.الدينرجالصغارأحدالأضحيةذيغيتولى؟ن

الأضحيةفىماأقدسالدمأنإلىمنهجزءفىيرجعما،الدماستعمالأوان

المذبح.يلامسأنلابدالدمأنفهوالأساسىالسببأما14(.17،11:)اللاويين

الأضحيةمنبالربالخاصالجزءتقديمكاهنيتولىأنسكلىدوفاالعرفجرىكما

طائزاتكونحينالأضحيةأنحتىمطلقةالقاعدةهذهوكانت.المذبحعلىويضعه

ا-4ا:)اللاويينذبحهافىالحقيفقدصاحبهاكاننفسهالمذبحعلىذبحهاويتحتم

المرتععاتكهنةإنيقولأن339:الثافىالملوكفىال!تبيريدوعندما8(.:ره15

قذتجإلى"الصعودمنيتمكنوالمإنهمبقولهيكتفىيوشياإصلاحاتبعدعزلوا

لمجتارونكانواالكهنةإنال!تبيقولتقريئانفسهاالفزةفىدوننصوفىالؤتإ.

كانالبخورإحراقأنونكرر38(.3:الأول)صموئيل"المذبحإلىإيصعدوالي
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01(33:التثنيةفىورد)كماالمذبحعلىإلايحرقلاالبخورلأنلاوىلبنىامتيازا

الحافىأخبارالأياموفى33.13:الأولالأياموأخبار175:العددفىهارونولنسل

فىال!هن؟نإذن.الحقهذالاغتصابهعوقبعزياالملكأنوردا-36618:

القديم.العهدفىأصلهاتتبعيمكنمسيحيةتسميةو!"،المذبح"كاهنالحقيقة

فىموغلالقرابينتقديمفىال!هندورفإنتماقاالطريقةبهذهالأمرفهمناإذا

لأنالزمنبمرورالصدارةإلىتقدمعملهممنالجزءهذاأنإلاشك،لاالقدم

فىدورهمليشاركونهمغيرهموجاءللاستخارةطلتاالهماللجؤعنكفواالناس

منأساستاجزءوصارالزمنبمرورعليهمقا!زاالقرابننتقديمأصبحبل.التعليم

طقوسمحلالضوراةديانةوحلتففوذهم.نهايةالهي!دمار؟نثمومن،الكهانة

بالكهنة.الأحبارواسئبدلالهي!

وللحيطاالكاهق70

ينقلكاناستخارةيقدمكانحينهنفال!واحد.أساسالمتعددةالمهامهذهل!

وأالتوراةأوالشريعةأى"توراه"ا!بتعليميقومكانوحين؟الربعندمنردا

دميرفعكانوحين؟الربعندمنلتعاليمرمفسزاناقلأكانبعدفيمايفسرها

وفى.وتظلماتهمالمؤمنيندعواتالربإلىيرفع؟نالمذبحإلىولحمهاالذبيحة

أمامالبشريمثلكانالثالثالدوروفىالبمثرهأمامالربيمثلكانالأولينالدورين

عن\()5:العبرانيننإلىالرسالةتقولهوما.الأحوال؟فةفىوسيطولكنه؟الرب

يخقائمالئايي!ينقأخوبكقتبمازئي!ي!كل"لأن:كاهنكلعلىيصدقالأكبرال!هن

والأنبياءالملوكأنإلاوالنبى.كالملكوسيطاال!هنف!نيث!.قافيالتاليىلأخل

فوسيطال!هنأما؟الربقبلمننحتارونولأنهمكارزميةلأسبابوسطاء؟نوا
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المحرقاتيضعونلأنهميتطهرواأنفلابد؟وظائفهمقداسةعلىللكهنةبالنسبة

لاالقديمالعهدفيهنفال!6(.31:)اللاويينالمذبحعلىالأخرىالقرابينو%جزاء

بعضفىالأضاحىذبحتولىربما.للعبارةالحرفىبالمعنىالقرابينتقديمعمليةيتولى

عليه.قاصزاامتيازاتكنولمإضافيةمهمةمجرددوفاكانتهذهأنإلاالحالات

بعضموسىيأمرالإلوهيى(الزاثمنبعامةيعدنص)وهو3-348:الخروجوفى

والقربانالمحرقاتبتقديم(كهنةكانواأنهمعلىيدلماثماليسالشباب

الشعب.وعلىالمذبحعلىورشهالدمأخذمنكاننفسهموسىأنإلا،الجماس

)اللاويينالقربانصاحبالأضحيةبذبحيقومبأنصراحةالقربانتمثريعويقضى

أوكانطاهزاالقربانصاحبيكنلموإن33(.34،93،و13:4في،3،و5:3ا:

11(44:وحزقيال0317:الثافىالأيام)أخبارالكبرىالعامةالقرابينمنالقربان

يحينحينيبدأال!هندورو؟ن.الدينرجالصغارأحدالأضحيةذبحيتولىكان

الأضحيةفىماأقدسالدمأنإلىمنهجزءفىيرجعما،الدماستع!الأوان

المذبح.يلامسأنلابدالدمأنهفهوالأساسىالسببأما14(.17،11:)اللاويين

الأضحيةمنبالربالخاصالجزءتقديمكاهنيتولىأنعلىدوفاالعرفجرىكما

طائزاتكونحينالأضحيةأنحتىمطلقةالقاعدةهذهوكانت.المذبحعلىويضعه

14-1:)اللاويينذبحهافىالحقيفقدصاحبها؟ننفسهالمذبحعلىذبحهاويتحتم

المرتمعاتكهنةإنيقولأن339:الثافىالملوكفىال!تبيريدوعندما8(.:وه15

قذتجإلى"الصعودمنيتمكنوالمإنهمبقولهيكتنىيوشياإصلاحاتبعدعزلوا

لمجتارونكانواالكهنةإنال!تبيقولتقريئانفسهاالفزةفىدوننصوفىالزت!.

كانالبخورإحراقأنونكرر38(.3:الأول)صموئيلأالمذبحإلى"يصعدوال!ي
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01(33:التثنيةفىور)كماالمذبحعلىإلامجرقلاالبخورلأنلاوىلبنىامتيازا

الحافىأخبارالأياموفى33.13:الأولالأياموأخبار175:العددفىهارونولنسل

فىال!هنكانإذن.الحقهذالاغتصابهعوقبعزياالملكأنوردا-36618:

القديم.العهدفىأصلهاتتبعيمكنمسيحيةتسصيةو!"،المذبحإ؟هنالحقيقة

فىموغلالقرابينتقديمفىال!هندورفإنتمائاالطريقةبهذهالأمرفهشاإذا

لأنالزمنبمرورالصدارةإلىتقدمعملهممنالجزءهذاأنإلاشك،لاالقدم

فىدورهمليشاركونهمغيرهموجاءللاستخارةطلتاإالهماللجوءعنكفواالناس

منأساستاجزءوصارالزمنبمرورعليهمقاصزاالقرابينتقديمأصبحبل.التعليم

طقوسمحلالضوراةديانةوحلت.لنفوذهمنهايةالهي!دماركانثمومن،الكهانة

بالكهنة.الأحبارواسئبدلالهيكل

ول!ميطاالكاهن70

ينقلكاناستخارةيقدمكانحينهنفال!واحد.أساسالمتعددةالمهامهذهل!

وأالتوراةأوالمثريعةأى"توراه"ادبتعليميقومكانوحين؟الربعندمنردا

دميرفعكانوحين؟الربعندمنلتعالمومفسزاناقلأكانبعدفيمايفسرها

وفى.وتظلماتهمالمؤمنيندعواتالربإلىيرفعكانالمذبحإلىولحمهاالذبيحة

أمامالبشريمثلكانالالثالدوروفىالبشرأمامالربيمثلكانالأولينالدورين

عنا()5:العبرانيننإلىالرسالةتقولهوما.الأحوالكافةفىوسيطولكنه؟الرب

يخقانمالئايي!ينقأخوءكقتيمازثي!يىكللأن5:كاهنكلعلىيصدقالأكبرال!هن

والأنبياءالملوكأنإلاوالنبى.كالملكوسيالاال!هنف!نيئيما.تافيالئايي!لأنجل

فوسيطال!هنأما؟الربقبلمننحتارونولأنهمكارزميةلأسبابوسطاء؟نوا
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إلىالجوهريةالسمةهذهوستعود.للوساطةمؤسسةفالكهانة،للكلمةالحرفىبالمعنى

الوسيطالمسيحكهانةفىمشاركةباعتبارها"الجديدة)ال!ثبريعةكهانةفىالظهور

له.مثيللاالذىهنوال!المثلىوالأضحيةوالإلهوالإنسان
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ابسادسالفصل

الرويون

باسمالدينرجالإلىتشيرالمقدسالكتابفىافصوصمنالعديدهناك

المقدسةالوظاثفيتولىلاأنهإلىضمئاتشيرأووتنصلاوى،"بنىأو"اللاوينن"

الصعبةتالمشكلمنعدداافصوصهذهوتثيرلاوى.فسلمنينحدرونمنإلا

جميغا.لهاشافيةأجوبةتقديممننتمكنلنولوأننابالدرستناوطاينبنى

تأصيلا.

ثلاثةالعبريةفىوه"فللجذر"ل.اليقينوجهعلىغيرمعروف"ليوى"لفظتأصيل

ح"ليوى":للاسمجميغاتنسبمعان

مناللاويينأنإلىيذهبماالآراءومنلفا،إداؤوه""لالجذريعنىقد)1(

انتشاة.يدورونالذينوالأنبياءكالدراودشوليسواصوفيةرقصاتيؤدون

الكتابيقدمهالذىالتأصيلوهواقتزن"،أصاخ!ت،ه"و"لالجذرمعاقومن)3(

بىتقتيرنانمزةإقد؟وتقول"لاوى"اسموليدهاعلىليئةفتطلق.نفسهالمقدس

18:)العددبهارون"مقترنين(لاوىسب!أفراد؟نكما34(؟93:)التكوينزخلي"

لفظمنهاشتقالذى(الأحرف)بقلبى""ولالعربيةفىلهالمقابلوالجذر4(.؟،

بالثه.اقترنمنأىؤك"،
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يستعصللاالمقدسالكتابأنومعأيضا.رقن(عتؤ9ه"و"لالجذريعنىقد!3(

العباراتبعضمجوىفإنهاللاويينعنحديثهسياقفىالمعنىيهذاوه""للفعل

:3االكر)العددالابنمنبدلآليهوهاللاويونأعطى"9فقد:بذلكالشبهلقريبة9

وهناك38(.1:الأول)صموئيلصبىوهوالهوهصموئيلأعير!و169(،و11:8

أشياءعلىوء""للفظتطلقالعربيةالجزيرةفىالمعينيةالضصوصمنإلعديد

الآلهة.منلإلهئذرواوأشخاص

الكتابنصوصفىيلتىقدوالثافىتماقا.تعسنىلأنهمرفوضالأولوالاشتقاق

لاالمقدسالكتابيقدمهاالتىالتأصيلاتأننعلمأنناإلا،يدعمهماالمقدس

اللاويينأصلمشكلةفيثيرالثالثالاشتقاقأمادائئا.للفظالحقيتى-المعنىتعطى

لفظتأولأنتحاولجميغاالثلاثةوالافتراضات.الفصلهذانهايةفىسنتناولالتى

علمكاسمنشأالمقدسللكتابطبفااللفظأنإلا؟وظيفةعلىيدلبمعنى"ليوى"

الذىإيل""لينىمننحتصرةصيغةالعلمالاسمهذايكونوقد.يعقوبأبناءلأحد

مصرىنصفىذلكقبلوغرفإيلى(الاوىمارىمننصوصفىعليهعثر

شابه.ماأو(الربعلى"المتوكلأو"بالرباالمقترنيعنىالاسمأنويبدو)روأر(.

امهانةتوارث3.

لابنه.الأبمنتورثالجرفو؟نت،تورثبعامةالقديمالشرقفىالوظا!اكانت

يمتهنأنفيهللابنئسمحيكنلمعهدجاءحيثبخاصةمصرعلىذلكوينطبق

موضعكانالتوارقالضظامهذاأنالمطولةالأنسابسلاسلوتبن.أبيهمهنةغير

الرجوعمنتمكنأنهالأولداريوشعهدفىالمعماريينأحدوادس،بالماحترام

.سقارةهرمبافىإمحوتبحتىجيلأوعمثرينأربعةفسبهبشجرة
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كأءايهبضع--،-ال!.نرأنيضمن.فانإذص!صة؟للكهانةمناسباالنظامهذاو؟ن

لاسهلألبا.يورتحيثتغييردونثابتةالدينيةالطقوسوأنجيدةحالةوفى؟ملة

عصرمندمصمفىمتوارثةكالتالكهانةأن:ما-ونحقمنه.المطلوبةانهارات

ئصهكاز:كهنةنس!!!تهبئست؟!م!قكلوأنالأقلعلىعشرالتاسعةالأسرة

الكهمةفئات.حضعند.-نةط9بىتأ:لوذ-خلافة؟نتأشوروفى.الكهنةطبقةإلى

وفى؟كهنةبيوتوجودعكاهدشروالقرطاجيةالفينيقيةافقوشوفى.الأقلعلى

منمقدسكلوكانبعينها،عائلاتفىمحصورةكانتالكهانةأنيبدوتدمر

جيل.إلىجيلمنملكيتهتتوارثبعينهاعائلةيخصالجاهليةعربمقادس

ارثبطتالتىالكهنةعائلاتإلىأخرىحضارةمننشيركمثالأنيمكنوأخيزا

.اليونانبمعابد

أيضما.إسرائيلينىعندبالتوارثالكهانةتكونأنإذنالغريبمنليس

علىالكليجمعنصوصمنأمثلةبضعنوردأنيكنىالملحوظةهذهولإيضاح

ذريتهوواصلتدانمقدسحارسصارميخااستخدمهالذىفاللاوىقدمها.

كاهنينبنيهمناثنانكانكما،شيلوهكاهنإيلياو؟ن.3(.18:)القضاةبهعملها

فىالكهانةظلتيعاريمقرياتفىالتابوتكانوعندماا-3(.الأول)صموئيلبها

حولكاننوبوفى3(.6:الحاقوصموئيلا7:الأول)ص!وئيلأبينادابنسل

الذين11(33:الأول)صموئيلئوب(يقائذينائكقتةأبييما،تييا"خيغأخيمالك

فرالذىإبياثارومنهم18(33:الأول)صموئيلمنهموثمانينخسةشاولقتل

03-33(.33:الأول)صموئيلداودكاهنوأصبحبحياته
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التىالأماكنعلىغرباءاللاويينالقديمةافصوصهذهتصورأخرىناحيةومن

مقيماغريئاكانا17-8القضاةسفرفىالمذكورفاللاوى.وظائفهممهامفيهايوا

النهايةوفى،إفرايممرتفعفىميخالخدمةبعدفيماوانتقلبيهوذا؟لحمبيتفىجر(

إفرايممرتفعفىمقيماغريئاكانا9القضاةفىواللاوىشمالآ.دانبنىمع،جر

يلجألمجبعةلجريمةالحأرأرادوعندمابيهوذا.لحمبيتمنسريةلهكانتككن

افصوصومنإسائيل.بنىأسباطل!بل،الدمثأرتشريعيقضىكماسثميرته

الكهانةأنأولها:نتائجبثلاثالخروجيمكنوسابقتهاالفقرةهذهفىإليهانشار

مقدسفىتظلأنالعائلاتلهذهيمكنكانثانتا،بعينها.عاثلاتتتوارثهاأنت

فلمواحد،م!نفىبالبقاءمقيدةالعائلاتهذهتكنلمثالئا،عدة.لأجيالأحد

تش!؟نتالعائلاتهذهأنهذاكلمنويستنتجبعينها.بمنطقةترتبطكن

وظيفةيؤدونأفرادهاأنبحكمبل؟واحدةبمنطقةعيشهابحكملامترابطةتائفة

الكهنة.منقبيلةتش!ف!نتاحدة؟

الكهنةقبيلةلاوىس!بط؟.

فنسل.الراهنةبصورتهالمقدسالكتابفىإسراثيلبنىعندالكهانةقدمتلملكذا

الربقبلمنإيجابىتدخلعلىبناءمقدسةوظا!الأداءكرسوايعقوببن"وى

البكرالابنمنبدلآلهأعطواأوالربأخذهمإذبعدها(.وما6و05:3ا:العدد

ولكنهمهارونييينواأنلهمفف!36:العددوفى16(.و313:8:)العددسرائيلة

الشعب؟بينالأصناملعبادةروجلأنهلمعارضتهاختيروا35-3393:الخروج،

وفاةبعدإلا6-019:للتثنيةالحالىللنصطبقاموسىقبلمنلمجتاروالمأخيزا

،رون.
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الأسباروسائرضنئحصونيكونوافلم؟الشعبعندخاصةم!نةاتخذواوهكذا

إسرائيلفىنصيبلهميكنولم63(.3:وإبأكمله4والإصحاح47-94ا:)العدد

)فيهوه،كنعانتقسيمفىأرضلهمتخصصولما(18:والتثنية1803:)العدد

بعواثدئمدونكانواذلكعنوعوضما7(.و3:18-4ا:و13،14334:)يشوعإرثهما

اللاويننبلداتأىالأسباطسائرأراض!فىوبضتع31-34(18:)العددعشورأو

أفرادفإنلذا93-66(.6:الأولالأياموأخبارا-3143:ويشوع1-358:)العدد

"اللاوس".أولاوى""بنىباسم!كادةإليهميشارالكهنةسبط

اللاويننسائرتراجعلذلكونتيجة،أبديةبكهانةالقبيلةهذهبطونأحدؤعد

أسرةالقبيلةمنالفرع.هذاو؟ن؟ثانويةدينيةوظا!اعلىوفصرواأدقمنزلةإلى

هارونولذىإلىالكهانةوانتقلت15(.4:ؤ939:)الخروجموسىأكأهارون

)العددإليعازربنلفنحالبىبعدفيماالوعدوتجدد4(،3:)العددوإيثامارإليعازر

وأورشليمونوبشيلوهكهانةأنورد3،أ:الأولأخبارالأياموفىا-13(.ا35:

35(3:الأول)الملوكصاذقفعادإبياثارعزلحتىإيثامارنسلفىظلتنفسها

)أخبارالهي!دمارحتىبالكهانةأستهفاحتفظتإلعازرعبرهارونإلىبنسبه

(.1-ه7:وعزرا35-38و034:6-ا5:الأولالأيام

!61،:)اقكوشاللاوسأنسابسلاسلعلىعدةأمثلةالمقدسالكتابويحوى

683:إلى537:الأولالأيامأخباروخاصة57-.366:والعددا-6635:والحروج

يؤكدماالشىمنالعودةعقبوقعتالتىايلأحداثومنالسبى(.حتىتصلإذ

الكهانةمنيستبعدكاننسبهإثباتمنيتمكنلمفمن؟الأنسابهذهأهمية

64(.7:ونحميا363:)عزرا
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التاريخىالتطور.!

وسبقجلتا.بينهاالاختلافيبرزالبعضببعضهاالمتعددةافصوصهذه؟أءقارنا

وحتىأسبابه.أوالمقدسلخدمةاللاوييناختيارتاريغثبوتعدمإلىأشرنان

أنسابسلسلةوتقدمشتى،عناصرمنتتألفا-6635:الخروجأنسابطسلة

أخبارأنسابسلاسلوتربطلاوى.لعشائرنحتلفينتقسيمين57-3658:حعدد

تنفحلمافصوصبعضأنكمابينها.وتوفقشتىمعلوماتبين5-6الأوللأيام

النصوصفىوردوماتتفقلاتحوىالتىوالبياناتفسبتا،متأخرةحقبةفى،

الدينيةالوظائفأداءأنيعلموناللاحقةافصوصهذهمنقحووكانزمئا.1قدم

أنهمجحوالأ.أورشليمكهانةمنزلةعلوورأواغيرهمدونلاوىلسبطحقا،ن

بعدإلاينشآلموإنالشعبتاريخعصورلأقدميرجعانالامتيازشهذ-شعتبروا

طويل.طور

كليكنلمالمملكةأوائلوفىالقضاةعصرفىاطلأويين.غيرمنالكهنةأ(

5(.17:)القضاةكاهتاابنهعينإفرايممنكانالذىفميخاالاويين(.صكهنة

شيلوهلمقدسانضمذللثومعا(ا:الأول)صموئيلإفرايممنكانأيضاضوئيل

79:الأول)صموثيلقداساتوأقام18(3:الأول)صصوئيلالكهانةجبةإرتدى

بعدإلااللاويةالأنسابسلاسلفىم!نولأسلافهلهيفسخولم8(1:ؤ13!:

ذلكومعيعاريمقرياتمنكانوأبينادابا-33(.68:الأولالأيام)أخباررون

وزراءرؤساءقوائموفى\(.7:الأول)صوئيلالتابوتعلىكاهتاإليعازرابنهلنن

)صموئيليهوذالسبطينتمونكانواأنهموالأرجح،ككهنةداودأبناءدبهرورداود.

36(03:الثاق)صموئيلمن!ئىعشيرةمنوكاناليائيرىوعيرا18(.8:حماق
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ليسا187:الأولالأيامبأخباروردمماالرغموعلى،ال!هنلقبأيضاعليهيطلق

.السياقهذافىأخرمعنىطا"كوهن"!طمةبأنللظنيدعوماهناك

13:الأولالملوكفنىخاضا؟اعتبازايعطىأنينبىالأوليربعامعليهأقدموما

المقدسأنورد139:الثاقالأياموأخبار33(17:الحاقالملوك)وانظر33و31:13

يكونأنبالطبعالممكنومنلاوى.نسلغيرمنكهنةبهعينإيليبيتالمل!

هذاسنأخذبعدوفيمالتونا؟إلهمأشرناكمنلاويينغيركهنةعينيربعام

نأإلا؟أورشليمبهي!عملواالذينالكهنةتناوللدىاعتبارنافىالاحتمال

مدرسةمنأفرادحررهايربعامجانبمنالإجراءهذاتسجلالتىالنصوص

أنهميختملأفلاالهي!؟فىمنافسيهمللعنتواقينو؟نوابيهوذايقيمونكانواالتثنية

فىلاويونهناككانإذأكهنتهإيلوبيتيربعامصورةيشوهواأنيحاولون؟نوا

(339:الثاقبرالملوك186:التثنية)انظرالشماليةالمملكةفىالأخرىالمقادس

03(.18:)القضاةدانفىيربعامأقامالذىالآخرالمل!المقدسفىحتى

الضوءتلتىهجرتهموقصةدان،بنىهجرةإلىتاريخهيرجعالأخيرالمقدسهذا

أحدبهمرأنوماكاهتاابنهميخافعين17-18(.)القضاةالكهانةتاريخعلى

ليضازلاصنةإلى،ئحميمنالزثآنغينث"الآن:وقالالفورعلىعينهحتىاللاوين

موسىبنجرشومبنيهوناثاناللاوىوكان13(.7!:)القضاةكأهئا(اللأير3

قصةفىالتفاصيلهذهحقيقةفىللشمكيدعوماثموليس.3(.18:)القضاة

يثرأالضصالجعلواحرقابدلواأنهملدرجةالمشوريينفضحتأنهاولوكهذهقديمة

فهونفسهلموسىاللاوىالنسبلإنكارداسلاأنهكما"مولمى،.منبدلآإمنسىا

التراثمنكلفىتفصيلآتتبعهوتمإلوهيى()تراثا3:الخروجفىمؤكد

http://al-maktabeh.com



الأولالأيام)أخبارأخبارالأيامو؟تب95(36:والعدد603:)الخروجالكهنوق

13(.و593:33:

نأيفضلونإسرائيلبنوكانالقضاة!رمنذحتىإنهالقوليمكنثممن

كاننسبهسلسلةتتبعيمكنالذىالعصرفىالوحيدواللاوىلاوتا،ال!هنيكون

أقص!علىالثامنالقرنمنالأولافصفوفىاللاوى.موسىوعبرموسىنسلمن

الكهانةمجتكرونو؟نواتمافامؤكذاالكهنةقبيلةلاوىشبطوجودتقديركان

بنىأسباطمنكغيرهاالقبيلةهذهتكونأنوالأرجحا(.8-ا33:)التثنية

قائمنسبفىاستوجمبواالجددالوافدينأنإلاأخرىأعراقااستوعبتإسرائيل

فعلأ.

سنتناولالتىأورشليمكهانةعلىإلاالملوكسفرايركزلااطلأويون.الكهنة)ب(

بلايكونقدإنهقلناأنسبق)والذىليربعامالموجهالاتهاموباستثناءبعد.فيما

المملكةعهدفىبهميتعلقشيءوللعثورعلىفيهما،دبهزاللاوييننجدلا(أساس

طائفتىبينيسوىالسفرهذاأنالسائدالرأىيزالولا.التثنيةإلىاللجوءمنلابد

حملعلىجميغالاوىسبطفؤ!ابعينها.مهامإليهماوينسبواللاويينالكهنة

القبيلةهذهأفرادويسى8(01:)التثنيةالشعبومباركةالربومحدمةالتابوت

نأوالأصح9(.3:وا8و،35:3:وااو918:18،!1:)التثنية(اللاويين"الكهنة

االيانبعطفلاوى"سبطكلاللاويون)الكهنةي!:كماا18:التثنيةنصيترجم

المعنىيحتمللافالنصلاوى".سبطوكلاللاويون"الكهنةوليسالعبارتينبين

هناكوبالطبع.الكهنةغيرمنولاويينالكهنةمنلاوفيبينيفزقلأنهالأخير

هذهمقارنةأنإلاالآخزدونالاوى"أواكاهن"اللفظينأحدتستعملنصوص
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نأنجد319:التثنيةفنىاستعماالما.فىمترادفاناللفظينأنيثبتالشصوص

35؟31:التثنيةفى!اللاويون!أنهمحينفيالضابوت،مجملونمن!اللاويين"الكهنة

نأالمركزىالمقدسيدخلحيناللاوىعلى6-187:التثنيةيشزطأخرىومرة

اللاويين.إخوتهجنب*معإلىجنتاالكهانةمهاميؤدى

نأإلىمؤخزاالبعضفذهب.نفسهالتثنيةسفرفىماتفرقةإدراكويصكن

ولكنهعامةبصورةصحيحوهذا؟المركزىالمقدسخدمةتولوا"اللاويين"الكهنة

بلدةبأية؟نوامن(اللاويينإالكهنةأننجدحيث315:التثنيةعلىيصدقلا

لااللاويين"9نجدحيث187:التثنيةفىوالعكسقتل.جريمةمنهابالقربوقعت

فىفالتسمياتإذن.المركزى.المقدسإلىيشيرالنصأنمع!اللاويينالكهنة9

وظائفيؤدواأنلهماللاويينكلأنإلىضمتاالسفرويشير،صارمةليستالتثنية

مجدأنالمستحيلمنجعلاللاويينعددكزةفإنالعمليةالناحيةمنأما.الكهنة

المذبحخدمةفىمنهميعمللمومن.بأورشليمالمركزىالمقدسفىعملآمنهمكل

لمقبيلتهملأنونظزا1-4(،18:)التثنيةالمخصصاتفىنصيببالطبعلهيكنلم

يدرجالتثنيةكاتبفإنلذادخل.مصدرطايكنفلمنحصصةأرضالايكن

معجنبإلىجنئاإسرائيلبنىصدقاتمستحتىضمنأنجؤابكنم(فيالذى"اللاوى

13،18،ا:3)التثنيةدخلمصدرالميكنلممنكلأى،والأرملةواليتيمالغريب

بحقوقمجتفظكانلاوىكلأنإلاا-13(.او1114:36،و3793:16،و91:14

راتبيسارىراتتايتلىبليعينكانالمركزىالمقدسإلىيأقكانوحين،الكهانة

6-7(.18:)التثنيةبالمقدسالعامليناللاويينإخوته
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سابقتاريغإلىترجعف!يوشيا.لإصلاحاتمصادرةالأح!مهذهتكنلم

فوردالإصلاحاتعصرفىحتىبكاملهاتطبيقهاالممكنمنيكنولمعليها

فيالؤتقذتجإلىتضغذوالئمائمزتقغاياكقتةآن"إلأ33:9:افافىبالملوك

لاويين،كانواهؤلاء!المرتفعاتو!كهنةإخؤيهنم،.تينقطيرآأكفواتلأوزشييتم

فىبالمشاركةطميسمحونيكونوالمامتيازاتهمعلىأورشليمفىالدينرجالولغيرة

أن!الذىالكبيرالفصحإلىإشارةيعدالفطيردبهرأنشكولا.الطقوس

18:التثنيةأح!متطبيقمنبدلآأنهأى31-33(33:الثاق)الملوكالإصلاحات

11-13.13:التثنيةفىإيىالمشارالمسلكأورشليمكهنةاتبع6-7

بليوشيا،لإصلاحاتمحصلةيكنلمالتثنيةفىوردكمااللاويينفوضعإذن

المشكلةجديدمنلناتبرزوهنا؟العبادةمركزيةإلىسعتمجركةارتبطأنهالأرجح

مقدسبوجوديق!ىالذىالتثنوىالتشريععنحديثناضمنتناولضاالتىنفسها

بينتفرقواممنوغيرهمالمقادسكهانةفىالمعينيناللاويينبينوالتفرقةواحد.

وأالشماليةالمملكةقجرتماإصلاحيةلمحاولةنتيجةإماكانتالأسباط

ذلك.منأعقدالكهانةفمسألةذلكومعحزقيا.إيىسىالذىللإصلاحانع!شا

للإصلاحمشروعأىأوإصلاححركةأيةظهورفقبل؟ممكنثالثحلوهناك

منكلفىهناك؟نتغيرهدونواحدم!نعلىالشرعيةالعبادةلقصريسى

الكبيرينالقوميينالمقدشينإلىالمؤمنينلجذبتسىحركةويهوذاإسرائيل

نتيجةعانواحراسهاأنإلاقائصةالمحليةالمقادسوظلتإيل.وبيتأورشليم

خدماتهميقدمونظلواربما؟وظيفتهفقدمنومنهمسكائداتهمفاتحفضت،المنافسة

كصا)جريم(المقيمينالغرباءمرتبةإلىتدنوانفسهالوقتفىولكنهمككهنة
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كهنةبينشرعيةتكنلموإنبالفعلقائصةتفرقةفهناكإذن.التثنيةفىيوصفون

الأقالم.كهنة(الإصلاحمحاولاتإبانالأوحدالمقدس)أوالكبيرةالمقادط!

تحتكامنةالتثنيةفىواللاويينالكهنةبينالتفرقةإنواللاويون.الكهنة)ص(

إسرائيلفبنو6.3-ا44:حزقيالالرئيسوافص.حزقيالفىسافرةوتبدوالسطح

الذينالدولةعبيدإلىإشارةوهذهالهي!،بخدمةنحتنينغيررجالآبإلحاقهمأثموا

ا!أو55-58(3:عزرا)انظرسليمانسخرالذينالعبيدنسلمنالهي!فىعينوا

ويقول.8.3:عزرافىوردكماداودإلىأصلهميرجعممنؤهبوا!()"من"ئتينيم"

اقزافعلىإسرائيلبنىأصكانواالذيناللاويونبهمسيستبدلهؤلاءإنالنبى

كهنوتيةوظائفأداءعليهميحؤماللاويينعقاتا.لهؤلاءولكنالمثرفيخطيئة

44:)حزقيالالضاسوخدمةالأضاحىكذبحدرجةأدقمناصبإلىويتدنونصرفة

نألهكانفما؟الأصناميعبدونكهنةإلىيشيرلاحزقيالأنالواضحومن6-14(.

لمحيثالصغيرةالمقادسفىخدموالاويينإلىبل؟المستقبلهي!فىمثلهميعين

يسصيهمومنالتثنيةفىإليهمالمشارالأقاليملاويوفهمدوفا؟خالصةالعبادةتكن

وفى.عباداتهميوشياإصلاحاتأوقفتومن!المرتفعاتكهنة3399:الثاقالملوك

ومنإليها؟أدتالتىوللأحداثالإصلاحاتطذهواضخاصدىنستشفحزقيال

االعيد.الماضىفىتقعتكنلمالأحداثهذهأنعلىيستدلحزقيالاحتجاجعنف

بقبوطمفقض!؟متميزةم!نةهؤلا?اللاويينإعطاءعلىحريصفالنبىذلكومع

أدق.مرتبةفىولكنالدينرجالضمن

باقثنية.تذكرناتسميةو!،اللاويينالكهنةمنالنقيضعلىحزقيالويضعهم

يهوهمنالاقترابميزةوحدهمفلهم،الطبقةطذهتخصصالكهنوتيةفالوظائف
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يلزمهمالمقذساتمعالقريبالتماسوهذا.المقدسودخولوالدمالدهنوتقديم

فىصاذقأ"بنىباسموئدعون3(.ا-ا445:)حزقيالخاصةطهارةطقوسبمراعاة

هذهإنالقولموجزا\.و91:48و43:.0446:حزقيالفىوأيضا4،15؟حزقيال

إصلاحاتعلىحزقياليصذقأيقماوهنا.أورشليمهي!فىالكهانةتمثلالطبقة

يوشيا.

الدين.رجالمراتببينفروقوجودصكلىتدلأخرىنصوصهناكولاتزال

خايىليىلايفكقتيماوأخرىائتيمب!خايىليىلايفكقتيماواحدةغرفةهناكف!نت

للكهنةالأرا!طبعضوخصصت45-46(.04:)حزقيالتئوضاذوق"فئمائضذتج.

هناكوكانت(.4-ه45؟)حزقيالأاطي!خدامللاويينآخروبعضالمقدسخدام

"لخدامأخرىومطابخ!الخطية"ذبائحمنيقدممافيهايطهونداللكهنة"مطابخ

المحيطةالأرضوكانت03-34(.46:)حزقيالللشعبالذباثحفيهايطهونالهي!"

خصصتأخرىومساحةيضلوا،لمممنصاذقبنىمنللكهنةتخصصبالهي!

وضعهالذىتكررالفارقفروقو!هاا-14(.ا48:)حزقيالضلواالذينللاويين

داخداموالكهنة11()فقرةاطي!!"خداماللاويينجعلحيث6-4431:حزقيال

45-04.46:حزقيالفى!كهنة،الفئتينكلتاأنيلاحظولكن15(.)فقرة"المقدس

مباشرةةالتثنيةبعددونتالفقرةهذهأنوالأرجح

ظلوضعلتئبيتإلايسىكانفما4المجددينغلاةمنحزقياليكنلمإذن

نفارنأنالآنوعلينايوشيا.إصلاحاتنتيجةالتدهورفىوبدأطويلةلمدةقائتا

التشريعاتطذهالمفترضةوالخلفية.الكهنوتيةالكتاباتبتمثريعاتالمشروعهذا

وبنيههارونخدمةفىاللاويونوضع6-39:العددفنىالصحراء.فىالإقامة
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لخدمةوبنيهلهارونا)ؤهبوا891:العددوفى!؟المسكن"لخدمةطمو!ؤهبوا"

هارونيخدمواأنعليهم؟ن،الرئيسالضصوهو1-187:العددوفى.الخيمة

الكهنوتيةالوظائفيتولونكانواوبنيههارونأنإلا"موهوبين"،و؟نواوالخيمة

تشابهانجدوهنا".الحجابوراء؟نماو!كلوالمقدسالمذبحكخدمةالبحتة

هي!معهناتتساوىالصحراءوأياموالخيمةفالمسكن:حزقيالمعواضخا

الذين"الموهوبين!منزلةيتخذونحزقيالفىوكماموهوبون!،9واللاويون؟حزقيال

نأوأهمهانسبتاثانويةوالاختلافاتتوافقانجدهناوإلىمضى.فيصابالهي!ألحقوا

وسنرىصاذق(؟بنى9الكهنةعلىحزقياليطلقبينماطارونالكهانةينسبالعدد

نصأنواضنخاويبدوضمتا.المسمياتفىالاختلافهذاإليهيشيرمابعدفيما

ولم.جدليةملحوظاتأيةمنويخلونبرةوأهدأأدقفهو،حزقيالبعددونالعدد

السبىمنالعودةبعدإلا!الموهوبين(الخدممعجنبإلىجنتااللاويونيوضع

فقراتفىإلافاروننسبعلىيؤكدولا03(و3:8عزرافىالواردةالقوائم)انظر

ناحيةومن47(.و93:13.ا:ونحمياا-75:)عزراونحمياعزرابسفرىثانوية

نأيمكنالعددفىوردتالتىكتلكتشريعيةترتيباتبأنالإقراريصعبأخرى

النصين،*أنوالأرجح.حزقيالفىوردكالذىمثالىوصفمنمستوحاةتكون

الناجمالوضعأىواحد،مصدرعننشآمتوازيينتيارينيمثلان،وحزقيالالعدد

العددتشريعاتتكونأنالمستبعدمنوليس.أورشليمفىيوشياإصلاحاتعن

المملكة.عصرأواخرفىالهي!كهنةاستنالتىللأح!متطوزا

يفسرماأدق،مرتبةإلىوتدنواالكهنةعنتميزوافاللاويونالحال؟نومهما

نحميا-304:عزرافىالواردةالقائمةوفىالسبى.منالعودةعلىلهفتهمعدمسبب
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صعوبةعزراوجدقافلتهوفىكاهتا،9438مقابلفىلاوتا74سوىنجدلا743:

الثاقالهي!تناولنافىوسنرى18-91(.8:)عزرالاوئابم8عنيزيدلاماحشدفى

وضعهم.لتحسيناللاويونسىكيف

ال!ويةالبلدات50

مقيمينكغرباءيعيشونالأرضفىمتفرقونبأنهماللاويينالتثنيةتصف

بالقربمنطقةفىلجمعهمحزقيالوخطط؟الأرضأصحابصدقاتوبستحقون

البلداتوهذه،بلدةوأربعينثماقطميخصصيشوعسفرأنإلا؟أورشليممن

بعضمعيشوعقائمةوتتكررعشرالاثنىالأسباطبينبالتساوىمقسمة

نفسهالربأن313:يشوعفىوورد93-6.66:الأولالأيامأخبارفىالاختلافات

صراحة.ذلكعلىا-358:العدديؤكدكماللاويين،كهذهمدنبمنحمويمىأمر

35:)اللاويينالبلداتهذهعنخاصةفقرةيتضمناليوبيلتشريعفإنوأخيزا

.الآخرونعليهاعتمدحيث31يشوعالأسالمىوالنص33-34(.

مؤسسةتبدوالأولىفللوهلة.هينةليستافصوصهذهتثيرهاالتىوالمشكلة

هذهفمن.لاحقةحقب!فىالخيالراودتفاضلةمدينةكأنهااللاويةالبلدات

وبستحيلمهئا،مركزايمثلكانماسبط،ل!أربع،والأربعينالحماقالبلدات

مابدرجةلهمكاناللاويينأننضيفأنوينبىللاويين.تماقائركتأنهاتصور

مدنالقائمةتشملثم(.ه35:)العددأيضاالمدنبهذهالمحيطةالأرضيتملكواأن

؟القدمشديدةمؤسسةوهط37(31،13،31:وبشوع356:)العددالستاللجو

وافصوص،لاحقعصرفىطرأتاللاويينوبلداتاللجوءمدنبينالصلةلكن

وأخيزا.لاويةبلداتتعتبرهالااللجوءهدنبوجودحدةعلىمنها؟يشهدالتى
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؟نوااللاويينوأنواللاويينالكهنةبينواضحفارقوجودتفترضالقائمةفهذه

الايردلمأمورو!"؟هارونببنى9عرفواالبههنةوأنفئاتثلاثإلىينقسمون

السبى.قبلمانصوصمنأىفىدبهر

ولا؟يشوعسفرنسخآخرإلى03كيشوعينتمىالحاليةبصورته31فيشوعإذن

المدرسةمنلأحدالنسخةهذهننسبكناإذاماالمقامهذافىكثيزايهمنا

بينيحوىاللجوءبمدنالخاصالفصلأنإلا.لاحقتثنوىلناسخأوالكهنوتية

ماتراثعلىقائمةأيضااللاويةالبلداتقائمةكانتوربما،قديملتراثنواةثناياه

و!أهميتهاالاحقيقةعلىالأولىتنصمؤخزا.ظهرتافرضيتانوهناكالسبى.قبل

أواخرفىإلاإسرائيلبنومجكمهاولموجودطايكنلمبالقاثمةالواردةالمدنأن

ومؤسساتالأصليةالقائمةأنفالأرجحثممن؟سليمانعهدوفىداودعهد

.سليمانعهدمنالأولالنصفمنذأىالعصزذلكإلىترجعاللاويةالبلدات

فإذا؟الجموحمنبقدريتسمالذىالرأىهذاعلىاعتراضماالأخرىالفرضيةوتقدم

مناللاويون:يسكنهمالامنطقتينسوىنجدلاخريطةعلىالبلداتهذهحددنا

(.مضافة)شكيمإسرائيلبنىمملكةووسطأورشليمجنوبإلىيهوذامملكةوسط

إلىيهوذاكهن!بكلأقفالملكيوشيا؟إصلاحاتفىالحقيقةهذهتفسيرويكمن

السامرةبلداتفىالمرتفعاتكهنةكلبإعداموأمر8(33:الثافى)الملوكأورشليم

ولكنهابعدهمالعصرأويوشيالعصرترجعفالقائمةإذنا-.3(.339:الثاق)الملوك

افاقالملوكفقرقفتاريخية؟مقنعغيرتفسيروهذاالسبى.منالعودةقبلدونت

صراح!338:الثاقالملوكفقرةوتنص،الشبهاتمستوىفوقليست91-.؟33:

ىأسبع"بئرإلىجبعة!منتمتدكانتالكهنةمنهاجاءالتىيهوذابلداتأنعلى
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المركزخارجلاويةبلدةعشرةاثنتابها؟نالتىيهوذامملكةأنحاءكلمن

اتخذالتىللإجراءاتجزئتاتنفيذاتصثلالقائم!أنالمتبتىالوحيدوالاحتمال

تقدمولاافغراتإلاتعلللاوالحانية،الثغراتتعلللاالأولىوالفرضيةيوشيا.

للبقية.سبئا

عدافيماأماشكلامثالىفتنظيمهالغرالقاثمةهذهبأننعترفأنلابدوأخيزا

حقبةفىفعلئاوضغاتعكسأنهاولابدقديمةوثيقةإلىاستندتأنهافلابدذلك

المقدسالكتابمنآخرموضعفىدبهرهاوردبهاالمذكورةالبلداتمنوالعديدما.

قاثصةتمثللاف!أخرىناحيةومن.الكهنةعائلاترأسمساقطباعتبارها

لمالذيناللاويينبلداتتمثلالحقيقةفىإنهابلخدمتها؟اللاويونتولىمقادس

فى؟نواوبالضالىثابتدخلمصدرالميكنلممنأى،الكبيرةبالمقادسيعينوا

أولىعلىطفيقاتعديلآولعترض.التثنيةفىوصفهموردالذيناللاويينوضع

فى؟نتفالقائمةنظرنا،بوجهةبالإدلاءونجازفقليلمنذأوردنااللتينالفرضيتين

الديانةوتنظيمالهي!إنشاءعقباللاويينمنللس!نتشتيتاتمثلالأصل

ضواحىفىآخريندبهرلاويينعدمالهي!إنشاءويعللإيل.بيتفىالرسمية

أيضا.إسرائيلوسطفىلاويةبلداتوجودعدمإيلبيتفىإنشاؤهويعلل،أورشليم

لاوى؟يللمصامهنةغيرمنللمبطهغاك+لانهل6.

أبناءأحدوهولاوىمنالكهنوقىالسبطهذانشأالمقدسبالكتابوردلماطبقا

موسىبركةتعتبرهالذىنفسههذالاوىإنقلناأنوسبقعشؤالاثنىيعقوب

2خريننصينهناكأنإلاإرتا.الكهانةمهامتلتىلنسلهممثلأ8-11(33:)التثنية

لعن5-7(9،:)اقكوينيعقوببركةفنىتحاقا.نحتلفةبصورةالرجليقدمان
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عليهماففضىالحيرانوشوهاالناسقتلاإذعنفمناقترفالمامغاوشمعونلاوى

الذىنفسهبالتراثيرتبطاليهذاأنالواضحومن.إسرائيلبنىبينيتفرقاأن

غادزاهجوقاولاوىشمعونشندينةأختهمالشرففللثأر34؟التكوينبهيرتبط

جزاءيعقوبلعنةعليهماوحقتالماشيةونهباالناسوقتلاشكيمأهالىعلى

ماسرعانالكهنةغيرمنجماعةكانتشمعونأنأخرىنصوصوتبينلجرمهما.

نأالأرجحوالاستنتاجيهوذا.أرضأرجاءفىأفرادهاوتفرقاستقلاليتهافقدت

نفسه.المصيرلهفدرلاوىيدسالكهنةغيرمنسبطأيضاهناككان

فىالواردةالقصةأنيرونفهم.الاستنتاجهذاعليعترضونأنفسهموافقاد

ازا!تأويل"9،التكوينفىالواردةالضبوءةوأنأسطورةسوىليست3لحاقكوين

لاوىسبطأنيرونفهمإذنفيه؟أنفسهملاوىسبطوجدالذىالغريبللوضع

يعيشونكانواأفرادهوأدقالسياسةفىدورطميكنلموأنهمالكهنةمنداثتا؟نوا

منجزةاكانوالأوىأننعلمفإنناذلكمقابلوفىالأخرالأسباطبينمتفرقين

الأسباطإلىأرضبلاقبيلةضمالمستبعدفمن؟عشرالقديمالاثنىالأسباطنظام

انقساماتتقابلهافيهاالقتليةالانقساماتكانتلاحقةحقبةفىعمثرالاثنى

التىالضبوءاتومنداودعهدإلىتعودالراهنةبصيغتهايعقوبوبركة.إقليمية

تعليليةروايةسماتلهليست34والتكوين.أقدمتاريغإلىيرجعماتتضمنها

للفرضيةطبقافالإصحاحذلكومعولاوى؟شمعونتشتتإلىتلصيحأىبهوليس

والتكوينحقيقةيسرد34فالتكويناالتشتتهذالتعليلدؤنعليهانعترضالتى

تاريخقبلمامنح!يةنفسهاوالحقيقة.الحقيقةهذهعلىترتبمايعطى945-7:

حادخلافعلىكانتولاوىشمعونإلىتنتىكانتالتىوالطواثف.إسرائيلبنى
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المنطقةيعبرون؟نواعندماالحلافنشبوربما؟شكيمقربالمحليينالس!نمع

منوأفياحواومنمئىإفرايموصولقبلالمنطقةفىاستقرواحينربماأوبقطعانهبم

نألناليسولكننفترضأنإلانملكولاجنوئا.القبيلتينهاتينأفرادمنتبتى

؟نتمولمى.عصرقبلماإلىيعيدناالذىالقدمالشديدالزاثهذاعلىنعترض

فىالمختصرةغيربصيغتهوردجدهاواسملاوىتسىالكهنةغيرمنقبيلةهناك

والمصرية.المسصاريةالنقوشمنكل

الصلةأن(البعضفعل)كمانفزضأنويمكنتهمنا.التىالمشكلةيحللاوذلك

عزضيةكانتالكهنةاللاويينوقبيلةلاوىتسمىالتىالدنيويةالقبيلةهذهبين

وفى..وظيفتهمعنيعبركاناللفظلأنباللاويينسميتالأخيرةتكونفقد؟بحتة

الكهنةعلىأطلقالذىالاسمبينالتشابهويكونباقوارث،الوظيفةصارتالنهاية

والقبيلةالكهنةمنقبيلةأضحواالذينهؤلاءبينالربطإلىأدىيعقوبابنواسم

اللاويين؟أصلماالأخيرسؤالضاإلىهذابناويؤدى.اندثرتكانتالتىالدنيوي!

وييناللأصل70

التىافصوصوحتى.الصفةأوالعلماسمسواءلاوى!9تعنىالعبريةلينى!طمةإن

علم:اسمقجعلهاقعر!ابأداةولكننفسهاللفظتستعوللاوىسبطإلىتشير

الضصوصوتستعملإلخ(.8،.ا:والتثنية303،والعدد691:)الخروج"هالينى"

اسموكأنهالؤييم"اللفظهذامنالجمعصيغةاللاويينعنتتحدثالتىالعديدة

وظيفة.تؤدىطائفة

وأإيلاإيلفىولهجتهامعينبخطاكتشفتالتىافقوشفمنأخرىناحيةومن

"لوءت".منهالمؤنثأو"لوء"لفظيتضنماالعربيةالجزيرةبشصالالقديمةديدن
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"لينى"لفظمعتشابههمجكم"لاوى!بلدا؟هنأبمعنىاللفظهذاالبعضويترجم

بكناللاويننمؤسسةأخذواإلصرائيلبنىأنالباحث!سبعضواستنتجعالعبرى.

اللاويينبينفالصلةوبالتالىسيناء.فىبهماتصالعلىكانواالذينالأولينالعرب

تماقا.مصطنعةليستلا(أموجودلهاأكان)سواءالدنيويةلاوىوقبيلة

القديمةالعربجزيرةنقوشفىدقيقمجثمعالنقوشطذهمتأنيةوبدراسة

!كاهندايعنيانلات"و"لؤ""لؤفلفظاتماقا.نحتلفحلالىالتوصلتموتاريخها

شخقحا-يكونقدال!ثىءوهذاما.لإلهنذزايقذمشىءعلىيدلانبل!؟هنة"،أو

،العباداتأداءفىانخرطشخضايكونأنيستحيلولكنشيتا،أو-امرأةأورجلأ

ليستأنجحوالأالعبرى."لينى"لفظمعنىعن!طيةيختلفالمعنىهذالأن

رأن"موهوب"مكزس،الأولىمعناهبأناعترفناإذاوحتى.اللفظينبينصلةهناك

مناستعارتهالعبريةأنيعنىلاهذافإناللغتينفىنحتلفبش!تطوراللفظ

علىسيطرةنملوكهميكنولمالعربجزيرةجنوبمنقومفالمعينيونالمعينية؟

أقدمعلىالميلادقبلالرابعالقرنفىإلاالجزيرةبشمالبديدنالمحيطةالمنطقة

ديدنفىالمكتشفةالمعينيةالضقوشفىإلالهماوجودلات"و"لؤ"لوء"ولفظاتقدير

جنوبلهجاتمنأىفىولاالجنوبنقوشفىيرداولمالعربيةالجزيرةبشمال

المعينيينغيرمنديدنأقوامأحدمناستعيراأنهمافالأرجحإذن.الأخرىالجزيرة

ديدنواحةأنننسىأنينبىلاأخرىومرة.للفظمعنىبأوسعالأولينالعربأو

يسكنهاأنذاككانالإسلامصدرفىكتبواالذينالعربالكتابلدىوردماحسب

مؤخزااكتشفلنبونيدوسنقشوهناكبعيد.عهدمنذبهاكانواأنهميبدويهود

وأنالعربجزيرةبشمالديدنفىللجنودمستعمرةأقامالملكهذاأنعلىينص
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صحوإنيهود.بينهمكانوربما.إمبراطوريتهغربمنمعظمهمخندالجنودهؤلاء

المعينيينسيطرةمنقرنينقبلديدنسكنوالاويون!منهميهوداأنفمعناه؟لك

معناهعذلواالذينالمعينيونفهم"لينى"لفظاستعارمنهناككانوإذاعليها.

العبرية.فىلهنظيرلاوهومامنه،المؤنثرصاغوا

المقامفىوظيفةاسمالعبريةفىلاوىأنالبعضيزعمكماالواضحمنوليس

واحدةمرةإلاعلم؟سميردلاالمقدسالكتابفىاللفظهذاأنيذكرومما.الأول

9؟هن(،يهوه)!كاهنكثيزاالصورةبهذهيرد"كوهن"لفظأنحينفىا(.!:)نحميا

بصيغتهيعدلاوىولفظإلخ(."كهنتهم""كهنتك!،"كهنتى"،"،المرتفعات

يبررماثموليسلاوىأ،نسل)منمعناه!عد!ه!د!لا+هقي+-جنساسمواستعماله

لاوى.بجدهماللاوفيتربطالتىالضوراتيةالروايةرفض

سبطبقيةبينارتباكلانجد34الضكوينفىالواردةالقدمفىالموغلةالح!يةوبعد

حينفىولكنلاوى.سبطمننجامنرافقهموربما.الجنوبفىويهوذاشمعون

الدينية.الوظا!افىلاوىنسلتخصصالمحيطينالس!نفىشمعونقوماندمج

وأمهنةفىتخصصتعرقيةلأقلياتأخرىنماذجوالتاريخالأجناسعلمويقدم

الصلاتعنالقديمةياتوالح!.بالدينالمرتبطةالمهنذلكفىبمابعينهاحرفة

ماحسبلاوىو؟ن.الإيضاحمنمزيدإلىتحتاجلاوالجنوبويهوذااللاويينب!

اختصبالتيهالحاصةالمواريثوفىويهوذا؟كشمعونلليثةابتاالآباءتراثفىورد

شكولا.منهموهووثيقةبموسىفصلتهم؟العبادةبشؤونالحقبةتلكفىاللاويون

منللغايةعاليةنسبةوجوديفسروهذامعه،اللاويونوكانمصرفىكانموسىأن

ضمناللاويينمنبقسم3658:العددنصومجتفظ.بينهمالمصريةالأسماء
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:عائلاتثلاثتمثلطبقاتثلاثإلىالدينىوالتقسيميتفقلابماعشائر

خسأسماءيورد36العددنصأنإلاوالمراريودق.والقيهاتيونالجرشونيون

النسخةوتحذفوالقورحيون.والموشيونوالمحليونوالحبرونيوناللبنيونعشائر

اد"مولثى"اسميفسرالأخرىالأربعةالأسماءبينومن.المحليينعشيرةاليونانية

اسمهوردالذىبقورحالقورحيونويرتبط"مولمى"،لفظمنمشتقجنساسمبأنه

أماكن،أسماءومعظمها،كالبأبناءبأسماء)قائمة343:الأولأخبارالأيامفى

أهالىوالحبرونييناللبنيينأنالواضحومنوتفؤخ(.حبرونبينقورحاسموورد

شك؟ولاالمملكةقبلماإلىوترجعللغايةقديمةالقائمةوهذهوحبرون.لبنة

ر!ومثذيهوذا،أرضفىجميغاتضعفمإذاللاويونفيهعاشالذىبالم!نوتنبئنا

يعيشكانجبعةجريمةقصةفىواللاوى.الأرضخارجالانتشارفىبدأواالقضاة

1(.ا:9)االقضاة!بريةمنهااتخذالتىبيهوذااتصالصكلىظلولكنهإفرايمتلالفى

وكان7(17:القضاةأيهوذامنبعشيرةمرتبطاكانميخاعينهالذىواللاوى

ميخاوعينه3(18:القضاة،بينهمعاشأنهفالأرجح)وبالتالىدانأهلبينمعروقا

منابمنحوشمالآهجرتهمفىدانأهلتبعبعدوفيماا(17:)القضاةإفرايمتلالفى

بلاللاوى،نسبهفىيشككماهناكليسذلكومع03(18:)القضاةالأردننهر

وليسالموشيين.عشيرةإلىينتىكانأنهويبدو،صراحةيؤكدهالأخيرالنصإن

وعندمايهوذا،عنبعيذاالبلادفىالقبيلةهذهتفرقعلىواحدمثالسوىهذا

كانمرةلأول31يشوعفىاللاويينبلداتقائمةأساستمثلالتىالوثيقةدونت

إسائيل.بنىأسباطبينبالفعلمتفرقيناللاويون
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نأويفترض.للقبيلةالأصليةافواةفىامتداديواكبهالجغرافىالامتدادو؟ن

فإنوبذلك؟طوائفبلأفرادأصفوفهابينضستالأسباطمنكغيرهارى

إلىضشاالسابقةالمقادسفىكهنةأفرادهاغينالتىكتلكبأكملهاأئلات

نسبها.عنالنظربغضلاوىبط

بهذهالقديماللاويينتاريغبناءإعادةبأنللاعزافتمافامستعدينولازلنا

الاعتبارفىيأخذالافتراضهذاأنيبدوولكن،افتراضمجردلايزالمكمورة

)التىالدنيويةلاوىقبيلةتحوليفسرأنهكما؟الموثوقةالنادرةالقديمةخصوص

واحدةإلىالأخيرةهذهوتحول،الكهنةاللاوونسبطإلىشك(دونموجودةأنت

هذهأصل.عنللبحثيدعوماهناكليسولكنإسراثيل.بنىمؤسساتأكبرق

إسرائيل.بنىخارجلمؤسسة
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السابمالفصل

المملكةعصرفىأووشليمك!انة

وحتىالمملكةعهدأوائلمنذفلسطينفىالمقادسم!نالعديدهناك؟ن

هذهخدمةتولواالذينالكهنةعنمعلوماتلديناليسولكنيوشيا،إصلاحات

أورشليمفهي!؟بغريبهذاوليسذلك.فىالوحيدالاستثناءوأورشليمالمقادس.

لمملكةالرسمىالمقدسف!نت؟للعابدينجذتاوأكزهاالعبادةمراكزأغنىكان

نأكما.للشعبالسياسيةالحياةفىدورطمكانالذينالوحيدينكهنتهوكانيهوذا

أربعتهاودؤنوالمل!وكصموئيلأسفارإليهاالاستتاديمكنناالتىالوحيدةالمصادر

مقدسأىبشرعيةيعتريخواأنأبواأناسنسخهمثمومن؟التثنيةتأثيرتحتبيهوذا

ماوصكالتاشحيحةالأسفارهذهتحويهاالتىالمعلوماتحتىولكناطي!.عدا

أخبارسفرايروىماكلفىوثقناإذاأكملصورةنقدمأنوضنيناتفسيرها.يصعب

يؤسففمما33-36(؟الأولالأيام)أخبارداوديدعلىالدينرجالتنظيمعنالأيام

الحديثيجرى(دقيقبتفصيلومهامهمتصنيفهموصف)وردالدينرجالأنله

يكنلماطي!أنحينفىالهي!،يخدمونلوكانواكماالإصحاحاتهذهفىعنهم

فىالمثلالصورةتعكسالصورةهذهأنالوحيدوالاستنتاجداود.عهدفىبعدبنى

لذا؟عصرهفىالسائدةالأوضاعوحىمنوأنهاالأولأخبارالأيام؟تبخيال

السبى.بعدالكهانةتاريغتناولنافىالإصحاحاتبهذهفسنستعين
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وصاذقاثاربياإ.؟

ن؟نوبلكهنةشاولمذبحةمنالوحيدالخاجىإن03-3333:الأولصموئيليقول

الرجوعخلالهمنلهأمكنالذىأخيطوبوحفيدأخيمالكابنإبيأثاريدس

37(.3:الأولالملوكوانظر3ا:4الأول)صموفيلشيلوهكاهنعالىإلىبنسبه

ولذىاسمىلكنالسبى،قبلمانصوصفىذلكمنأبعدإلىنسبهتعقبويستحيل

)انظرلاوىأصلمن؟نتالعائلةأنعلىيدلانوفينحاس--حفنىعالى

فىوتبعهبداودإبياثارواحتى(.لاحقناسخبقلمف!337:الأولصموئيل

7(.3:ؤ33،69:الأول)صصوئيلكاهنهباعتبارهجولاته

خدمةفىيعملفيهاونجدهأورشليمغزوعقبإبياثاردبهريرداقاليةالمرةوفى

يردال!هنانوهذان34-93(.ا:5الأول)صوئيلصاذقهوأخركاهنمعالتابوت

ويرد13(و1715:91:افافى)صموئيلداودعهدنهايةوحتىدائئامغادبهرهما

وفى35(.3:ؤ817:افاق)صموئيلداودعمالكبارقائمتىفىمتعاقبيناسماهما

ثانوبةمنزلةإلىتدقإبياثارأنيبدولذاإبياثازعلىمقدقاصاذقاسميردنصكل

خلافةحولحيكتالتىالمؤامراتوفى.أورشليمإلىعاصمتهالملكنقلأنبعد

الملوكانظرلداود،وفتاظلإبياثار)الذىأما؟سليمانجانبصاذقاتخذداود

فمالذا33(.و7،9135:3،ا:الأول)الملوكسليمانضدأدونيافساند36(3:الأول

36-37(3:الأول)الملوكبعناثوثعائلتهضيعةإلىسليماننفاهحتىداودتوفىأن

بدأالذىالمهجورنوبمقدسإلىوالأقرب18(31:)يشوعلاويةبلدةو؟نت

به.العمليةحياتهإبياثار
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ذلكبعدماتأنهوالأرجح35(.3:الأول)الملوكالكهانةبمنصبصاذقوانفرد

التىالعمالكبارقائمةوفى؟سليمانعهدتاريغفىبعدفيدبهرلهيردلمإذبقبيل

)الملوككاهنلقبمجملهوالذىعزرياهوابنهأننجدالعهدبأواسطجمعت

القائمةهذهمن4الفقرةفىوإبياثاردبهرصاذقأنالواضح)من3(.4:الأول

عدسوس(.تحريف

فىالكهانةإبياثارفيقاسم؟أورشليمغزوبعدإلاالتاريغفىيظهرلافصاذقإذن

فالكتاب،الغموضغايةفىسؤالهذا3أصلهفماافهاية.فىمنهابهويطيح،البداية

الأولالأيام)أخبارإليعازرنسلضمنالأولىتضعهنسبسلسلتىلهيوردالمقدس

هارونمن؟ملآنسبهيرد35-38و93:6-534:الأولالأيامأخباروفى3(34:

دبهرصاذق17(8:الثاقلصموئيلالعبرىالضص)انظرافانيةوتوردإليعازروحتى

النسبسلاسلأنإلا.عالىبعائلةلهصلةتوجدأنهاويبدوأخيطوبابنأنهعلى

لأنعالىنسلمنيكونأنلصاذقيمكنفلامصطنعةالأيامأخبارسفرىفى

373:الأول)الملوكعالىبيتعلىكتبتالتىللعنةتنفيذاباعتبارهيردتنصيبه

ما817:افاقصموئيلفىأنكماا-14(.او37:3-336:الأولصصوئيلوانظر

ننؤأيخيتالكأيخيظوتنجن)ضاذوقإن:تقوذإذمرتبةغيرالفقرةأنعنينم

03(.33:الأول)صموثيلأباهلاأخيطوبابنإبياثارأنحننفىأبياثازكأهتئن"؟

صموئيلفىفإبياثار؟نواصلأنعليناولكنالصلةهذهتقيمالسريانيةوالنسخة

صموئيلفىأخيطوبئقلوربصاأخيطوب"،بنأخيمالك"ابنيد!3303:الأول

كان:الأصلىفالنصوبالتالىعمذا.أومصادفةءماذقأباليصبح7!8:الأول
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سلسلةأيةبلاصاذقيتركوبذلكأخيطوبأ.بنأخيمالكبنوإبياثار"إصاذق

فسب.

كهنةرئيسكانربماأنهإلىاالعضفذهب.لنسبهظهرتعدةافتراضاتهناك

تبناها93(16:الأولالأيام)أخبارالأيامأخباركاتبعندمنفكرةو!،جبعون

وصاذقللتابوتخادفاداودعهدفىإبياثارفيكون:المحدثينالاحثينبعض

ومع3(.ا:الثافىالأيامأخبار)انظرجبعونفىالعصرذلكفىكانتالتىللخيمة

فىشأنه،بالتابوتيتصلفيماإلاالأولىافصوصفىدبهرلهيردلافصاذقذلك

يعاريمقرياتكهنةأحد؟نصاذقأنإلىالآخرالبعضىوذهبإبياثارشأنذلك

صموئيلفىوردكماأورشليمإلىالضابوتنقلفىشاركوأنها(7:الأول)صموئيل

لفظأأخيو(أنوالافتراض)أخيو(؟وغزةمنكلالمركبةيقودو؟ن3-64:الثاق

بعدفيماظلالذىصاذقأخوهويصبح"أخوه".بمعنىأحيفالصحيحةقراءته

ا:5الشاق)صوئيلإبياثاربعزةويستبدل؟التابوتحاملالاثنينكأحدبأورشليم

أيقما؟يؤيدهنصهناكليسولكنالافتراضهذايدحضنصهناكوليس93(.

إثباته.يتملمولكنمحتملفهو

إلايظهرلاصاذقكانفلماكبيربتأييدحالتامجظىوأخيرثالثافتراضوهناك

مدينةمنيكونأنيحتملأفلانسب،لهتردلمولماصلمم"!علىالاستيلاءبعد

صاذقكمل!بأورشليمالمرتبطةالقديمةبالأسماءيذكرنافاسمهنفسهاأأورشليم

مقدس؟هنكانأنهوالافتراضالغزو!رفىصاذقوأدوفىإبراهيم!رفى

وأن4(ا:.اوالمزامير18-.1،3:)التكوينصاذقمل!وريثوبالتالىاليبوسيين

اليبوسيإنرضاكسببهدفكاهنهعلىوأبتىالقديمبالمقدسالتابوتأودعداود
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كوجودحدوثهيستحيلمابهاليسالفكرةهذهأنشكولا.المدينةفىظلواالذين

بنىلاستيلاءعدةأمثلةرأيناأنوسبق؟خدمتهجمكلىيقوفؤنكهنةقديممقدس

يعبدكانالذىالإلهأنوالحقيقة.الكنعانيينمقادسعلىالأولينإسرائيل

أحدكانالذى"عليون"إيلبل"بعل"،يكنولمالتغييزعمليةيسرربمابأورشليم

.يهوهاتخذالتىالألقابوأحدالحقالإلهخلاطامنالآباءعبدالتىإيلأش!ل

لتبريرعليهافصتمربماا-.3(8ا:4)التكوينصاذقومل!إبراهيمبينواللقاء

فلنقضالحلهذاقبولفىمترددينكناوإذاأصالتها.وإثباتأورشليمكهانةحقوق

اسئعملعليونلإيلمقدسوجودإلىضمئاتشيرأولآف!.تثبت!التىالشواهد

ظلفالتابوتكهذا؟مقدسلأىدبهزاتوردلاوالنصوص،يهوهلعبادةبعدفيما

إلاالمقدسالكتابفىدبهرلصاذقيردلمثانتاداود.عهدنهايةحتىخيمةفىمودشكا

وخيمته.يهوهبتابوتيتصلفيما

أصلمنكانربماصاذق.منهجاءالذىنالم!نعرفلابأنانسلمأنوالأسلم

كانوربماصكالى،بيتإلهاينتىالتىنفسهاالبطنمنليسولكنفعلآلاو!

نأنعرففإتناذلكومعقوى.أساسإلىيستندالأيامأخبارفىاللاحقالتراث

حوالاتخملمكهانتهمشرعيةوأنالسبىحتىأورشليمفىبم!نتهماحتفظوانسله

بها.عصفواالتىإبياثاروعائلةصاذقبيتبيناستمرالعداءأنولوقطالشبهات

صالىقنل!مل3.

رجالرئيسمنصبفىصاذقخلفوابمنقائمة344-ا5:الأولالأيامأخباريورد

يهوصاذقإلىصاذق()ابنأخيمعصمناسماعمثرأحدوتضم.بأورشليمالدين

عمثراثنىيساوىبماا(ا:حبىالاسترداد،بعدكهنةرئيسأولو؟نيشوع)أبى
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وتردالسبى.بعدبنائهإعادةإلىسليمانعهدفىاطي!بناءمنذالكهنةمنجيلأ

أيضاوتضم93-34(،5:الأولالأيام)أخبارمباشرةقبلهاصاذقأسلافقائمة

بكلجيلأعشرواثناالهي!.بناءإلىالبريةفىالخيمةصنعمنذجيلآعشراثنى

بالملوكوردالذىالرقموهوسنةوأربعمئةثمانينالحاصليكونسنةأربعونجيل

بنىمقدستاريغفىالوسطىالسنةيميزسليمانهي!فإنوهكذاا.6:الأول

المصطنعالطابمهذاتؤكدالأخرىوالحقائق،متعمدةالسيمتريةوهذه.إسرائيل

36(15:الثافى)صموئيلصاذقأشكانأخيمعصأنشكفلا.القائمتينلهاتين

لهحفيذالالصاذقآخرابتاف!نسليمانعهدفىكاهتاكانالذىعزرياهوأما

تضمأنهاولو؟ملةغيرالقائمة0أنكما35(.5:الأولالأيامأخبارفىورد)كما

الأولالملوك)عزرياهوالمقدسالكتابفىأخرىمواضعفىتطالعناأسماءبضع

:احبىيهوصاذق:ا؟358:الثاقالملوكسرايا:،،؟3:افاقالملوكحلقياهو3؟4:

عهدكاهنوأوريا8(13:الثافى)الملوكيوأشعهدكاهنيهوياداعفتحذفا(،

منالقصص!الجزءفىدبهرهماوردالأقلعلىوآخر!ه01(16:الثافى)الملوكآحاز

فىحزقياوالمدعو36،03:الثاقالأيامأخبارعزيا،عهدفى)عزرياهوأخبارالأيام

أمريا-أخيطوب-سلسلةأنأيضاالمصاعبومن.ا(.31:الثافىالأيامأخبار

33-)الفقرتانالمباشرينصاذقأسلافبينمنمتطابقةبصورةتتكررصاذق

فعلية!حقيقةعنتعبرفالقائمةإذن37-38(.)الفقرتاننسلهوبين34(

لبيته.مفصلتاريغكتابةفىإليهاالاستناديمكنلاولكنصاذق،خطاستمرار

عنبهمايردماجانبإلىالتاريخهذاعنالقليلبأقل.إلاالملوكسفراينبئناولا

أنويبدوبعد.فيصابالدرسسنتناوطامسألةو!،والملوكالكهنةبينالصلات
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تغييرإلىيؤدىقدتجديدإلىيميلونلامحافظةتوجهاتذوىكانواصاذقنسل

انظرالبههنة:لاالملوكبدأهاالدينيةالإصلاحاتأنمثلآونعلم.حياتهمأسلوب

-اا:وه3-144:الحافىالأيامأخباروانظرا-313ا:5الأول)الملوكآساإصلاحات

افاق)الملوكيوشياوإصلاحات3-4(18:الاق)الملوكحزقيالوإصلاحات15(

ال!هنيهوياداعأداروالتىعثلياعلىالثورةذلكمنالوحيدوالاستثناء33(.

فىكانالعصيانهذالكن18(؟11:افافى)الملوكبعلهي!بتدميرذروتهاوبلغت

متهمنفسههذاويهوياداعوحاشيتها.الأجنبيةالملكةضدفعلردالأولالمقام

ءالدقالكهنةسلوكتناقضالحرفيينوأمانةالهي!،علىالحفاظفىبالإهمال

فئتينوالكهنةالملوككانأخرىمناسباتفىكماوهناو16(.38\.:افاق)الملوك

بل،مواقفهمعنيتزحزحوالمصاذقفنسلذلكومع،الأخرىمنهماكلتعارض

الحيلولةفىالهي!فىالديننرجالنجححينيوشياإصلاحاتمواجهةفىانتصروا

الثافى)الملوكأورشليمإلىجاءواممنالأقالمكهنةعلىالتثنيةشريعةتطبيقدون

:33.)9

أثزانستشفأنويمكنالصاذقى.الاحت!رطذاالمناهضينأكبرإبياثارنسلو؟ن

ينتىشخصقبلمنعالىتاريخإلىأضيفتالتىالفقراتفىالصراعهذامن

:يهوهلسانعلىلعالىيقال!3-336:الأولصموثيلفنىصاذق؟لمعسكرال

ؤتذويبغيتيكيملأليتكونتذتيىأتايميقأقطغةلآلكزخلآ)وأستبتى

فيتثتئتنضؤ...تئئاتةؤأنجني...صاذق()أىأميتاكأهتايتفميىؤاييئم...تفميمك

تشفواصاذقآلأنشكولاخئنر".ؤزيخيصيضيمايظغيمالأخلته"يت!خذتأيئتيتك

واحدصوتسوىطميكنفلمإبياثارحزبأماذل.منبهمحاقلماخصومهمفى
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عناثوث،منالكهنةمنعائلةمنجاءالنبىوهذاإرمياء.صوتوهوألابه،يردون

الهي!فىالوعظفىشرعحينالكهن!حنقوأثارإبياثاؤإليهائنىالتىالقرية

يتنبأ6(و714:36:)إرمياءنصينوفىو36(.7)إرمياءوعباداتهالهي!ضدنفسه

لآ؟نكيفلتوناورأينا؟شيلوهمقدسإليهآللماسيأولأورشليمهي!بأن

وفى،شيلوهفىعالىبيتعلىنزلتالتىباللعنةالتعساءخصومهميذلونصاذق

نفسه.المصيرسيلقونوكهانتهمهيكلهمبأنالردإدراكيمكنهذهإرمياء!طمات

علىاقتصرواالدينىالإصلاحمقاومتهمفىصاذقآليكونأنالمستبعدومن

تشريغايضعواأنحاولواأنهمويرجحلتونا،إليهأشرناالذىالضوعمنجدلية

قشريع9أساستمثلالتىالأساسيةالتمثريعاتأنويبدو.التثنيةتشريعينافس

عهدسنواتأخرفىأورشليمكهنةعندمنجاءت17-37اللاوفيفى"القداسة

المتنافسينالحزبينهذينبينالتوفيقفيكيفالتالىالفصلفىوسنرى.المملكة

السبى.بعدما!رفىتوجهاتهماوبين

والملوكالك!نة30

ورئيس.الملكيعينهمموظفينكهنتهو؟نللدولةتابغامقدشاأورشليمهي!؟ن

وفصلهتعيينهوكان3(4:الأول)الملوكالملكعمالضمندبهرهيردالدينرجال

برعايةالمتعلقةيصدرالأوامرالملكو؟ن3(.وه337:الأول)الملوكالملكبيد

إلىيوآشرفعالذىيهوياداعوحتى.العبادةفىبهايستعانالتىوالأدواتالمقدس

امتيازاتأحدثانيهصاألىالملكهذاأصدرهمالأمرينيذعنلأناضطرالعرش

خلفاءوحتى5-17(.13:افافى)الملوكعادىموظفسيطرةتحتووضعهمالكهنة

3-7(.33:الثاق)الملوكالسيطرةهذهمنالخلاصمنيتمكنوالميهوياداع
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!طمةدونال!هنأطاعهجديدمذبحببناءأورياآحازأمرعندماآخركمثال

01-16(.ا:6الثافى)الملوكواحدةاعتراض

إدارةتشملهمماأكثرتشملكانتالملكسلطةبأنيذكرناالأخيرالضصوهذا

نأوسبق.أضحيةوقدمبصنعهال!هنأمرالذىالمذبحإلى"صعد"فآحازالهي!؟

الملكيةالمؤسساتتناولناضحنالعامةالعباداتفىالملوكتدخلعنتحدثنا

الملكيكنفلمللميك.الدينيةالسصةعلىيقوم؟نالتدخلهذاأنإلىوخلصنا

راسكانبل،الدينلرجالرثيشاحتىيكنولم،للكلمةالحرفىبالمعنى؟هئا

الكهانة.

العصيانقادال!هنفيهوياذاع.بخافيةليستوالملوكالكهنةبينوا!راعات

ورد17-3434:الحاقالأيامأخباروفىا(.االشاق)الملوكعثليابنظامأطاحالذى

بنربهريابإعدامفأجمريهوياداع،موتبعدالمثرسبيلاتبعيوآشالملكأن

هذاعقبالملكاغتيال31-33ا:3الثافىالملوكوبسجل.بالحجارةرتجاي!وياداع

حزبقبلمنثأزاباعتبارهيقدمهالأيامأخباركاتبلكن،تعليقدونالحادث

مناشتقاهاأنهجحوالأ؟أخبارالأيامكاتبيختلقهالمالقصةوهذه.ال!هن

علىوالمؤامرة34.37:الحافىأخبارالأيامفىإليهيشيرالذىالملوكسفرعنالمدراش

ويقال37(35:الافىالأياموأخبار1491:الثاق)الملوكأورشليمفىحيكتأمصيا

حركتىلكنصراحةذلكالمقدسالكتابيقولولا.الكهنةمنيإيعاز؟نتإنها

سونتيجةالهي!خزانةنهبعقبكلتاهمانشبتوأمصيايوآشعلالعصيان

يستاءأنالطبيىمنوكان14(.و1391:14:الثافى)الملوكالملكينهذ-شسياسات

مجملالأهالى.بينالعامالسخطفىواحدعنصرمجردكاناستياءهمأنإلاالكهنة
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شؤونوفىاالي!شؤونفىالتدخلمنالملكلمنعبالفعلالكهنةسىربماالقول

الأيام)أخباربأخبارالأياملاحقةروايةفىوصفطاوردالمعارضةوهذه،العبادة

يقدموهوالبخورهذبحعندمنعزياجرالكهنةكيفتروىا-.3(366:الثاق

الأولالمقامفىتنتىتسجلهالتىافصوصأنولوبالطبععراكهناكوكانالبخور

والفقرة14و613:4:جمريابهبشرالذى!التامو)السلامالسبى،بعدماإلى

بينالتحالفأنإلادائتا.يشدلمالمسياقالعصرفى17-3336:إرمياءفىالمتأخرة

صاذقآلمنمستلهمنصوبتعبيرق!؟عراهتنفصملمصاذقوالداودنسل

35(.3:الأول)صموئيل(يهوهمسيحأماميسيرأمين"كاهندوفاهناكيكون

الهرصالقللنللل!ل،.

الكهنة.منكبيرعددالقدمفىالكبرىالمقادسسائرفىكانكماأورشليمفىكان

ثلاثمثةعنيقللاماهناككانإنهول،أحدا،(ءه،ءه،*5،)43-42لوسيانيقول

نإا*(،1أ،أ)3سترابوويقول)جالى(.وادالمغنننإلىبالاضافةهيرابوليسفىكاهن

عنالرواياتوتدل؟هن.ألافستةيضمطاقمبهكانكابادوشيافىكوماناهي!

ذلك.علىأخرىعديدةأمثلةوهناكأي!حا،فيهمنهمكبيرعددوجودعلىسيتيوم

منكاهتاوثمانونخسةومعهأخيمالكيرعاهنوبمقدسكانشاولعهدوفى

أكبرأورشليمبهي!العددكانأنولابد18(.33،16:الأول)صموثيلعالىنسل

بدقة.عددهمتحديديستحيلولكن

لاأنذاك؟رئيسهمكانفمن؟الكهنةهؤلاءفيهينخررونظامهناككانأنولابد

إلاالسبىقبلمانصوصفىهاخذل()هاكوهين"الكهنة"كبيرمصطلحيطالعنا

الذهالموازيةالفقراتفىولكن4(؟و48:33،و11:33ا:3الثاق)الملوكمراتأربع
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ها"كوهين11(13:الثافىالملوك)=اا34:الحافىالأيامأخبارفىنجدالنصوص

،334:الثاقابللوك)!34،1418:الثاقالأيامأخباروفى(،الرئيس)ال!هنروش"

قراءتهتفترض334:الثاقالملوكمناليونانيةوالنسخة،كوهينسوىيردلا8(

أنهايبدوالسبىقبل(الكهنة)كبيرإلىالأربعالإشاراتف!إذنأيضا.كوهين

بعضويقولالسبى،قبلوجودلهيكنلماالكهنة!كبيرفلقب.لاحقةتحريفات

يقومالكهنةكبيركانكماتماقابمنصبهالملحقةالمهاميؤدىكانالملكإنالكتاب

التالىالفصلفىوسفرىذلك.منأعقدالمسألةأنوالحقيقةالسبى.بعدالملكمقام

ولكنا؟الكهنة"كبيرذ!منأولالجديدالهي!كهنةأولوهويشوع؟نكيف

السمة0تتأكدولمالعليا،المدنيةالسلطةممثلزربابليقفكانيشوعجانبإلى

السبىقبلالملكأنفىمراءفلاذلكومع.بالتدريجإلاالكهنةلكبيرالملكيةالا

فىطمرئيشانفسهيولىكانوأنهفيهالدينورجالالهي!علىعلياسلطةله؟نت

الكهنة.سلكفئعضؤاالملككانأنيحدثلمولكن؟الظروفبعضظل

ىأدون"ال!هن(بعادةالمقدسالكتابفىإليهيشارالدينرجالورئيس

الملوكويهوياداع43:الأولالملوك:سليمانوزراءقائمة)انظرال!هنفهو؟مؤهل

بعدهاوما1601:الثاقالملوكوأوريابعدهاوما8و13:بعدهاوما119:الثاق

جميغاهؤلاءأنتماقاالواضحومنا:33،134:افاقالملوكوحلقيا83:وأشعياء

مرةيطالعناا(الرئيس)"ال!هنروش"ها"كوهينولقبدين(.رجالرؤساء؟نوا

ومرات34(53:إرمياءفىطاالموازيةوالفقرة3538:افاق)الملوكالملوكفىواحدة

وتتسع03(؟و36:اوا)1(6و،11:3ا:9افاقالأيام)أخبارالأيامأخبارفىعدة

صاذقا.لبيتالرئيسأال!هنإلى3101:الثاقالأيامأخبارفىالصيغة
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منطم؟نالدينرجالأنتماقاالواضحفمناللقبمسألةجانتانحيناإذاوحتى

من!العديدوفىشمرةراسنصوصفى"الكهنة"رأسيطالعنا.مسى)كمايرأسهم

كانمالهكانهذاالكهانةرأسأننتصورأنينبىلاولكن.(الفينيقيةالنقوش

ق.م587قبلالأوللل!هنف!نتالسبى.بعدرتبةأوم!نةمنالكهنةلكبير

الملوك)انظرالملكأماممسؤولأو؟نوحدهابأورشليمالدينرجالعلىالسيطرة

والمدقالدينىالرئيسالسبىبعدالكهنةكبيركانحينفى01(ا:و86ا:3الاق

عهدفىاستقلالهمعلىفيهااالهودحصلالتىالقصيرةالحقبةوفى.للجماعة

لقباتخذإنهبل،عليهممل!باعتبارهيتصرفالرثي!سال!هنكانالحشمونيين

1(.)أرسطوبولسفصاعذاا40سنةمنالملك

الثاقالملوكمشنى:)كوهينالثاق،)ال!هن؟نمباشرةالرئيسال!هنوتحت

دبهرصفنياهوويردصفنياهو(.الاسميردحيث5334:إرمياء-318:وه334:

(الرببيتكيل"ئد!34-9393:إرمياءوفى3(و37:ا)31:إرمياءبسفرمرازا

يدسالمنصبهذافىسلفهر؟ن؟المقدسأمنعنمسؤولأكانأنهويبدو

ا-3(.03:فشحور)إرمياءيدسرجلأخلفالذى36(93:)إرمياءيهوياداع

إرمياءا!38:وه334:الثاقالملوكيذكرالثاقهنوال!الرئيسال!هنوبعد

أن)يبدوخفراءمجردوليسواالهي!موظنىكباروهم"،الباب"حراس،533:

الأمرعليهالتبس9،33:الأولالأيامأخبارأيضاانظر3491:الافىالأيامأخبار

ثلاثةعنالعمالهؤلاءعدديزدولم(.المداخلتولواالذ-شاللاويينوبننبينهم

الشعبمنئحمعماعلىيوأشوولاهم3518:الثافىالملوكفىوردماحسب

4(.33:.ا؟13:الثاق)الملوك
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بينشفيعةم!نة!الكهنة"شيوخاحتلالهي!عمالكبارالخمسةإلىبالإضافة

طلتاأشعياءإلىالمل!تبوال!القصررئيسمعجزقيافأوفدهم.الدينرجال

الشعبشيوخمنإرمياءواتخذ3(.37:وأشعياء3ا:9الثاق)الملوكللمشورة

النصفى(الكهنةأبعضوالعبرىالنصفىا91:)إرمياءشهوداالكهنةوشيوخ

كانوا!الكهنة"شيوخأنفالأرجحأ،الشعب!شيوخبالتشبيهصحوإناليوناق(.

الدينرجالفئاتنحتلفرأسوامنأسلافكانواوبالضالىالكهنةصكائلاترؤساء

ثاود.عصرإلىبأصوالماا-348:الأولأخبارالأيامويرجعالسبى،بعد

الدينرجالعائداته.

بل،شاسعةضيعتتبعهأورشليمهي!يكنلموالرافدين!رمقادسخلافيعلى

للقذاساتالعاديةليفالت!يتحولكانالملكأنويرجححكومتا.مقدشا؟ن

الأقلعلىلفالت!هدهيتحملظلأنهوالأرجح.المبنىترميموتكاليفالعامة

ليسولكن.الترميماتبت!ليفخاصةتعليماتأصدرالذىيوأشعصرحتى

هناكوليست.الدينرجالإعاشةفىيسهمكانالملكأنعلىيدلماهناك

منها.توفرماتفسيرويصعبالمملكة!رعنوافرةمعلومات

المذبح؟منقوتهيكسبأنينبىال!هنبأنتقضىعامةقاعدةهناك؟نت

عنتحرق؟نتحيثالمحرقةعداالمقدمةالقرابينهننصيبلهيحقف!ن

حقيفمئركانكيف13-17(3:الأول)صموثيلعالىبنىقصةوتسجلآخرها.

مناللحمبعضيأخذال!هنخدمأحدكانقربانكلفبعد؟شيلوهفىهذاال!هن

فىبل،اللحممننصيبهمأخذفىلايك!نعالىبنىوخطأفيه.يط!الذىالوصكاء

يقدمونبذلكف!نوا؟المذبحعلىدهنمنفيهبماوضعهقبلأىنيئا،اللحمطلب
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:4)هوشعالشعب"خطايا"علىيقتاتونبأنهمالكهنةهوشعويتهم.يهوهسكلىأنفسهم

المذبح-علىيقدملمبكل.ماففسهمجتفظأنلل!هنكانالخطاياقرابينفنى8(.

القرابينبل،العادةهذهيقصدهوشعيكنلموربما91(؟6:اللاويينفىورد)كما

:8هوشع)انظر"خطية"نظرهفىتعدكانتوبالتالىسيئةبنواياتقدمكانتالتى

هي!فىمتبغانفسهالمبدأهذاوكان.القرابينعلىيقتاتال!هنكانأىعلى11(؟

.الطقوسفىالضعديلمنقدرمعبالطبعأورشليم

يوآلقمرسوىفىوردكماأموالمنللهي!يردممانصيبلل!هنكانكما

يهبماكلللكهنةتركالأولفالمرسوم3-7(.33:وانظر5-17ا:3الثافى)الملوك

الكهنةيتولىأنبشرططوعيةتقدماتأوإجباريةضرائبسواءمالمنالمؤمنون

لاذلكفىفالجدةالتاليةالفقراتتبينكماولكنالهي!.يحتاجهاالتىالترميمات

وعندما.عائداتهميقلصعبءفرضفىبلالعائد،فىحقاالكهنةإعطاءفىتك!ن

هذامنأكبرجزةااقتطعثانتاأمزاالملكأصدرالقرميماتتنفيذالكهنةرفض

هنايهمناولاخطيثة؟أوإثمعنتكفيزايقدمالذىالمالسوىالميدعولمالعائد

بتقدماتعنهايكفركانالتىتلكتشبهتكفيرغرامةإلىإشارةهذهكانتإذاما

بدلآيقدمتبرعإلىأمالخطيةتقدماتجانبإلىيقدمكانتبرعإلىأمالخطية

منها.

علىفيقتاتوناللاويونالكهنةأماا-5؟18:التثنيةفىوردتالكهنةوحقوق

المقدمةالأضحيةساعدفلهم؟الربلخدمةنحتارونلأنهمليهوهالمقدماللحم

وهذا.الغنموصوفوالزيتوالنبيذالحنطة)ربشيت(أفضلوطموكرشهاوفكها

سفرفىوردماسائرمعتوفيقهيصعبولكنالدقةمنبقدركبيريتسمالنص
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والعشوروتقدماتهمقرابينهمبإحضارأمرواإسرائيلفبنوأح!م.مننفسهالتثنية

حضورفىيأكلوهاوبأنالمركزىالمقدسبىإلىذلكوغير)ئكور(والبواكير)قغسير(

17-91(.ا-13،ا6-13،7:)التثنيةمعهمالساكنواللاوىوخدمهمأسرهممعيهوه

ولكن1(ا-ا6:التثنيةبالواكير)بكوريم:الخاصالتشريعفىنفسهالأمرويتكرر

عنبعيدةمسافةعلىكانوافإذاوالبواكيربالعشوريتعلقتوجيهآخرموضعفىيرد

يلزمماكلدهدشزونالمقدسإلىبثمنهاويأتونتقدماتهميبيعونالمركزىالمقدس

33-14:)الضثنيةأئؤابك(فيالذىإاللايرىينسواألاوعليهم؟يهوهأمامللاحتفال

فىبالعشوراليهودمجتفظبأنا13-5و38:36-93ا:4الثنيةيوصىوأيخزا3(.لا

وبدلآ؟والأراملواليتاىوالغرباءاللاوسعلىوتوزيعهاسنواتثلاثكلبيوتهم

بهأوصتماحسباستعملهأنهالحاجيعلنللمقدسالصثرهذاتقديممن

يعيشونكانوااالصوصهذهإالهمتشيرالذينواللاويون13(.36:)الضثنيةالشريعة

طموأوصى،المقدسإلىالحجيجيرافقواأنطمو؟نإسراثيل؟أرضفىمتفرقين

فىالمعينيناللاويينالكهنةإلىهناإشارةثمةوليس؟إسرائيلبنىبصدقات

حقوقتصفالتى1-185:التثنيةفقراتأنإلىالباحثينبعضذهبلذا.المقدس

الذ-ش.بالكهنةخاصبندعلىتشتمللمالتثنيةوأنلاحقانضاتعداللاويينالكهنة

.المقدسيخدمون

إصلاحمطكت!ثريعللتثنيةالخاصالطابمالاعتبارفىيأخذلاالاستنتاجهذا

قبلموجودةوالعشورالقرابننوكانت(.المسألةهذهحول138:التثنية)انظر

تشريغايقدمفالتثنيةالمقادس.نحتلفخداممنالكهنةحقوقوكذلكالتثنية

بالطبع،جديدةإجراءاتأثرهفىجرتشريعوهوواحد،مقدسعلىيركزجديذا
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المقادسفحظرذلك.ضوءعلىتفسيرهايمكنباللاويينالخاصةافصوصوكل

ممابإعاشتهمإسرائيلبنوأمرلذا،عائداتهممنخدامهاحرمانإلىيؤدىالمجلية

ئدسالحجفىاللاويينمنيشاركفمنقبل؟منفعلواكماالهوهبهيدينون

.سنواتثلاثالعشركلفىنصيباللاوفيول!؟الدينيةالوجباتفىللمشاركة

؟نواماكليأكلون؟نواوضيوفهمإسرائيلبنىأنتصوريمكنفلاذلكومع

يعطونكانواأنهمفالأرجحلذا؟معنىبلاالضقدمةصارتوإلاالمقدسإلىبهيأتون

نص.أىفىدبهرلهيردلمتكليفأنهولوالمقدسلخداماققدمةتلكمنجزءا

يشيرافصوهذاا-5؟18:التثنيةمعالأخرىالإشاراتكلتوفيقيمكنوهكذا

فهؤلاءالأقالم.فىواللاويينالكهنةإلىلاالأوحدالمركزىالمقذسكهنةإلى

ليقيمواالأقالممنلاويونجاءفإذامباشرةةذلكيلىالذىالبندضنيندرجون

العائداتفىودشاركواالكهنةمناصبمهاميمارسواأنفلهمالمركزىبالمقدس

6-8(.18:)التثنية

علىالأخيرالحكمأننعلمونحنالأح!م،بهذهالالتزاممدىلتحديدسبيلولا

لاافصوصهذهأنحينفىولكن9(.33:الثاق)الملوكيوشيايطبقهلمالأقل

عائداتعلىيعيشونأنهمتفترضفإنهارزقموردلهم.يكنلمالكهنةأنصكلىتنص

العامة.القداسات

الإلوهيىالعهدفتشريع؟الاستنتاجهذايضعفلاالتشريعاتأقدموصمت

بتقديميوصىكللاهما36(34:)الخروجاليهوى(إالتشريعو91(33:)الخروج

البواكيرهذهمنجزءأىلتخصيصدبهرولا.يهوهلبيتالأرضفاكهةبواكير

نأنعلمونحن؟للكهنةفيهمادبهرلاالتشريعينهذينأنمعناههذاولكن،للكهنة
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نصيبطميكونأنفىغرابةولا،البدايةمنذالقرابينفىنصيبطمكانالكهنة

منأىفىدبهرطايرد.لمالتىالعشورعلىينسحبمبدأوهوأيضا.الواكيرفى

بالنسبة44:عاموسيؤكدهاشك،لاقديمةالدثر"مؤسسةأنإلا؟التشريعين

التىالمؤسسةإنالقولخلاصة38.33:بالتكوينالواردةوالقصةإيلبيتلمقدس

المؤسسة!93-.3(44:)حزقيالالمستقبللأورشليمتخطيطهفىحزقياليصفها

أو!هاالفقراتهذهمنبعضلاستبعادداسولا؟المملكةعهدفىسادتالتى

الدينلرجالالمخصصةللعائداتبالنسب!أما.المحدثينالباحثينبعضفعلكما

كانبل.الكتاببعضزعمكماوالثاقالأولالهيكلينبينصارختناقضثمفليس

التالى.الفصلفىسنتناوطاإح!فاأكثروقواعدشكلاتطورهناك

مرتبةالآدنىالدينرجال6.

وعشرينأربع.وإمجادطبقاتإلىالكهنةتصنيفلداودالأيامأخباركاتبينسب

للحراسةالخفراءمنعدةوطبقات35(الأولالأيام)أخبارالمنشدينمنطبق!

لاحقاوضغاصاالإصحاحاتهذهوفىا-91(.36:الأولالأيام)أخبارنهارليل

كانكتبماكلليسولكن؟اللاويينضمنيدرجونفيهوالمنشدونالخفراء؟ن

كانوافإنهمالخفراءأوالمنشدينتذكرلاالسبىقبلمانصوصأنفمع.اختلاقهمن

دائما.مثلهمإلىتحتاجاطي!قذاساتو؟نت،القديمةالعصورفىمقدسكلفى

محترفونالهي!فىبهايتغنىمزامير؟نعلىتشتملالحاليةبصورتهاوالمزامير

بيتمقدسفىالدينيةالموسيتىإلىعاموسوبشيرأحياتا.موسيقيةألاتتصحبهم

الثلاثةالرؤساءوأسماء.للملككانكمامنشدونالهوهوكان33(،5:)عاموسإيل

وإيثانوهيمان)آسافا3:وه18-633:الأولالأيامأخبارفىالمنشدينلعائلات
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كثيزانعولأنبالطبعفايمكنولا.المؤسسةهذهقدمعلىآخردليليدوثون(أو

ومزموزالهيصانومزموزالآسافعشرمزموزااثنىتنسبالتىالمزاميرعناوينعلى

إلىجنتاوإيثانهيمانيذكرا51:الأولالملوكأنإلاليدوثون.وثلاثةلإيثان

نعلمونحن،سليمانحكمةسمولتأكيدمشاهيركحكماءودردع!طكولمعجنب

نفسهالنصهذاوفىأيضا؟الحكمةفىدروشايعطون؟نواالقدمفىالمنشدينأن

فهم؟سكاماسمبلعلم،اسمليسوهوماحول"أبنىودردعوكلكولهيمانيسمى

فى!طكولفيطالعنا،إسرائيلبنىأسماءمنليستوالأسماء(.الجوقةاأبناءكانوا

فيدسإيثانأما.عسقلانمنمنشدةبمجذوكاسمالمصريةافقوشأحد

قبيلمنوليسن.السياقهذافىفهوكنعاقوبالتالى"المحك"()حرفئاالإزراخى

بنىغيرمنأفرادقوامها؟نأورشليمهي!جوقاتأولىأننظنأنالجرأة

-41-343:)عزراالسبىمنعادواوخفراءمنشد-شهناكأنفبماوأخيزا.إسرائيل

نأيستحيلأنهمولوالسبىقبلموجودةمناصبهمكانتأنفلابد،،-45(7:نحميا

دبهرهوردالذى"الثياب)حارسأنوالأرجح.الحقبةتلكفىاللاويينمنيكونوا

الملوكفىمماثلةإشارةوهناكالهي!؟عمالمنأيضماكانا334:الثافىالملوكفى

بالسامؤةبعلبهي!ثيابحارسإلى33.ا:الاق

بالهي!يلتحقونالعبيدكانولكنأحرازا،كانواوالمنشد-شالخفراءأنيفترض

اددبهريردوالخفراءالمنشد!ربعدالسىمنالعاثدةالقوافلقائمةفنىأبضما.

:3)عزرامغاالطاثفتانوتحسب،،سليمانعبيدو)ذريةالموهوبننأىئتينيم"

عزرارأسالتىالطائفةضمناالموهوبنن"هؤلاو؟ن6،-.6(.7:نحميا-43-58

منأصحابهاأنوالأرجحأجنبيةأصولذاتأسمائهموبعض.3(.8:)عزراأيضا
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للعملالعبيدهؤلاءمنعددؤجهحيثالمملكةعهدفىالعموميينالعبيدذرية

:9يشوعويقول؟اللاويينإمرةتحتوضعهمداودإن803:عزراويقولبالهي!.

كانواعصرهفىالجبعونيينأنيعرفالسفرمحررو؟نيشوععصرفىنشأواإنهم33

.01(93:الضثنيةوانظر937:)يشوعوسقائينحطابينبالهي!يعملونلايزالون

44:)حزقيالبالهي!للعصلالمختنينغيرالأغياراستخدامعادةحزقيالويدين

.)7-9

عن388:الخروجيتحدثالهي!أفىتعملامرأةأيةهناككانتوهل

مراياهنقذمنواللالىالإنجيتاجأخيتيماتابجمتذتختذنالفؤايئائئتختذاقيلا

لهوجؤدلا333:الأرللصموئيلتفسيرفىالنصويتكررالنحاسى،الحوضلصنع

النساءوتذبهرنا.المعلومةطذهتفسيزايعرفمنهناكفليس.اليونانيةالنسخةفى

الجاهلية،عربعنداطودجمجرسنكناللاقبالفتياتالخيمةفىعملناللافى

ولعل.العامةالقذاساتفىيؤدينهعملطن؟نأنهعلىيدلماهناكليمىولكن

التوفيقية،نزعتهمنوتجرد337:افافىالملوكعلىقامالخروجفىالمتأخرالنص

المقذساتالبايابيتبهدمإصلاحاتهضمنيوشياقامكيفتنبئناالملوكففقرة

هذاكانذلكومع.للساريةحخئافيهتنسجالنساءكانتوالذىاطي!سورداخل

فيماإليهوسنتطرقيهوهعقيدةعلىأقحمتالتىالكنعانيةالإضافاتأحداليت

"عالموت(46:المزمورعنوانوهونساءإلىيشيرباعتبارهيردآخرنصوهناكبعد.

جوقةفىنسوةهناككانتأنالنظرووجهةللفتياتأ؟9بعبارةالبعضيقرجمهوالذى

بالمنشدينقاثمةتردحيث365:عزراإلىنظرنايوجهلذلكوتأييذاالهي!،

ضمنييردونلاعزرافىالموسيقيينأنإلا.بابلمنالعودةقافلةفىوالمنشدات
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نأومعالسبى.فىالثريةالعائلاتخدممنعاديينأفراداف!نواالهي!؟عمال

وتطالعنااللفتيات"؟يكونأنالمستحيلفمبئمؤكذاليسالمزمورعنوانمعنى

الذكوؤبالمنشدينيتعلقسياقفى1503:الأولالأيامأخبارفىنفسهاالعبارة

لفظأنيرىمنهناكأنوالأد!.مفتاحأوماموسيقيةآلةإمايعنىأنهوالأرجح

إلىيشير8و3:6ا:الأنسمادنشيدفىو"عالموت"714:أشعياءفىالوارد"عالمه"

كمغنياتدبهرهنيردالنساءأنصحيح.القرابينبطقوسيرتبطونأشخاص

إلا36(68:والمزامير3131:والقضاة1503:)الحروجالدينيةالأعيادفىوراقصات

لخدمةيعينونالذينالعمالمنجزةايشكلنكنأنهنمعناهليسهذاأن

تصطدمبالهي!الدينأهلضمننسوةوجودترىالتىالضظرووجهة.العبادات

فينيقيافىكاهناتكبيراتوكاهناتأشورفىكاهناتبوجودتفيدلغويةمجقيقة

اللفظمنتأنيثصيغةهناكالمعينيةالضقوشوق"كوهين"؟!طمةبمؤنثويعرفن

اسمبهاليسالعبريةأنإلا"لينى"؟العبرىباللفظالباحثينبعضيربطها"لوء"

عندالد-شأهلبننم!نلامرأةكانأنيحدثفلمرلينى"؟أو"كوهين"يقابلمؤنث

إسرائيل.بنى

حيثبالهي!العباداتإفسادإلىفيهاالدينىالتوفيقنزعةأدتعصورجاءت

كناللافىفالنسوةهلع.فىاالهويةنبذتهاطقوشاليؤدشونساءبرجالجيء

ف!ن7(.33:الثافى)الملوكاثتأئويين،)ئئوتفىيعشنكنللساريةحخئاينسجن

واتبع،الكنعانيةبالمقادسيلتحقونوقديشوت()قديشيمالجنسين*منالبغايا

وعلى4(.لاو33:لأ3ا:وه،1،3:الأولوالملوك14،:)هوشعالعادةهذهإسرائيلبنو
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هي!داخلإلىإطريقهموجدوااطإنهما-3389:التثنيةفىلعنهممنالرغم

،1(.8:حزقيالوربمالا33:الثافى)الملوكأورشليم

بالهيكل؟يعملوقأنبياءهغاككانهل7.

يقودونكانواالكهنةأنتؤكدشائعةولكنهاالدقةإلىتفتقرنظروجهةهناك

بعكستقولحديثةدراساتوهناكالعداء.يناصبونهاوالأنبياء،العامةالقذاسات

رسى،بش!بالهي!مرتبطينكانواالأنبياءبعضأنتبينأنوتحاولالرأىهذا

الكهنةإلىلآخرحينمنيشيرالمقدسالكتابأنوالحقيقةمثتتون!."أنبياءأى

4-ه4:وهوشع303:والمرافى3311:وإرمياء333:الثاق)الملوكمغاوالأنبياء

الكهنةحضورفىنفسهالهي!فىالهي!إرمياءيدينوفيه36إرمياءوخاصة

الشعبعنهيدافعولكنوالأنبياءالكهنةحنقويثيرالشعبوكلوالأنبياء

لضتلىدونتالأنبياءكتابإيئبعضعلىالمزاميرتشتملأخرىناحيةومن(.والقضاة

ا35:الأولأخبارالأياميصفكما.المثبتونللأنبياءوتنسبالهي!فىلتنشدأو

الفقرةوتواصل)ئبيئيم(؟"أنبياء"بأنهمالأولينالمنشدينويدوثونوهيمانآساف

35:الأولالأيام)أخبارالملك!عزاف!كانهيمانوإنيتنبأون"كانوا9إنهمفتقول

بعدماهي!فىالمنشدينأنذلكمنالمحدثينالباحثينبعضوبستنتج5(.3،3،

أنفسهمالأخيرينهؤلاءوأنالأولبالهي!المتنبئينجماعاتخلفاء؟نواالسبى

صموئيلقصصفىمرازادبهرهاوردالتى)ئبيئيم(الأنبياءلاتحاداتامتداداكانوا

هذاأنصاريلجأكصاالمقادس.بأحديتصلفيماالمواضعبعضوفىوإليشعوشاول

متنبئوهاالرافدينلمعابدف!ن؟المجاورةالدولفىمشابهةحالاتإيرادإلىالرأى
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هي!فىوكهنتهالبعلأنبياءجمعياهوأنوبماأنبياؤها.لكنعانوكانوعرافوها،

كذلك.أنبياؤه-رأيهمفى-يهوهلهي!؟نفربما91(.ا:الثافى)الملوكالإلههذا

فىالمؤلفمجهولةالكتاباتعدافيمابأنهالباحثينهؤلاءمنالمعتدلونويقر

منمنهمإنبل،وجودهمعلىيدلأثرأىالمثبتونالأنبياءهؤلاءيتركلمالمزامير

.المقدسالكتابيدينهمالذين"المحزفين"أوالزائفينبالأنبياءربطهمبضرورةيقر

أسفارالأنبياءمعظمأنفيرونبكثيرذلكمنأبعدإلىيذهبمنالباحثينومن

إرمياءوكانالهي!،فىالافتتاحيةرؤيتهلأشعياءف!ن:المثبتينالأنبياءتدوينمن

كتاباتوصفنياوناحوموحبقوقيوئيلوأسفار،الكهنةمنكللأهماوحزقيال

زعمهم.فىطقوسية

وحبقوقناحومسفرىبأنجدلأنسلمقد.يؤيدهمالهليسمغاليرأىوهذا

مانوغاغيرعادىطقسىاحتفالفىنزلتيوئيلنبوءةوأنطقوسيةلأعمالمحا؟ة

أطلالعلىتقامكانتقذاساتفىاستعملتربمالإرمياءالمنسوبةالمراقوأن

يتعلقوفيمااطي!.فىعمالآالأنبياءمجعللاهذالكنالسبى؟إبانالمنهدماطي!

نشاطهكلأنإلاكاهنفحزقيالأصلآ،المسألةطرحينبنىكانماالأنبياءبكبار

نسلمنكانلأنهنظزاولكنكاهئاكانوإرمياءالهي!؟دماربعدبدأالنبوى

أنهيثبتاطي!فىوسلوكه،رسمىقذاسأىأداءمنمنعوهصاذقآلفإنابياثار

كانأنهتعنىلاالهي!فىالدينيةرسالضهأشعياءوتلتى؟عمالهطاقمضمنيكنلم

عماله.من

الهي!عمالضمنالأدباءالأنبياءيدرجلاالذىاعتدالآالأكثرالرأىأما

ماكلإسرائيلبنىعلىنطبقأنالموضوعيةغيرفمن.ذاتهحدفىمؤكذافليس
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وبالنسبةالتوراق.الدليلينعدمحينخاصةتمييزدونالمجاورةالدياناتفىحدث

يعدالمنشدينأننبينأنسبقفيماحاولنابعدهاوما!35:الأولافيياملأخبار.

الذىالوحيدأخبارالأياموكاتب.الأولالهي!لمنشدىأصولهمأرجعواالسبى

الأيامأخباركاتبفيعتبرهمعدة،معانيلهاتسميةو!"ئبيئيم"،اسمعليهميطلق

كانوإنشادهاالمزاميرتدوينلأنإلاكذلكيعتبرهملموربماإلهم!،"موخى

)أخبارالغناءأ9معتبادلحا"اقنبؤ!يردنفسهاالفقرةوفىالوحى؟مننوغايتطلب

افبوىالوحىعنيتحدثأنالأيامأخبار؟تبيريدوعندما6(.35:الأولالأيام

فيجمعغزؤارؤيتهلدىبالذعريوشافاطفيصاب:أخرى!طماتيستعملالحق

كبيرنبىيتكلمكمافتكلميحزيئيل!علىالربروختنزلت9وهناالهي!،فىالشعب

نألإثباتالمثبتينالأنبياءفكرةأنصاراستغلهوافصآساف،أبناءأحدويحزيئيل

34:الثافىالأيامأخبارفىوثيقتوافيفهناكذلكومع.موظفينأنبياء؟نواالمنشدين

زكريالكنإرمياء؟تكلمكمافتكلمالهي!فىجمريا!الربروح"تتلبسحيث03

الواردةالتسمياتمنالرغموعلى.المنشدينمنيكنولمال!هنيهوياداعابنكان

الأنبياءمنطبقةهناككانتأنمجدثلمبعدهاوماا35:الأولالأيامأخبارفى

بوجوديعتقديكنلمنفسهأخبارالأيامكاتبأنالواضحومنالثاق؟االي!فى

طايردلمالقديمة"تبيئيم"ادفاتحاداتوأخيزاالسبى.قبلالهي!فىكهذهطبقة

فمنأخرىبمقادسماصلةطمكانتأنهمومع،أورشليمبهي!يتصلفيماذكر

المقدسة.الأماكنهذهعمالمنجزءايشكلوالمأنهمالواضح

تامتعارضبوجودنسلمأنيجبلاأننانتذكرهاأنينبىالتىالوحيدةوالنقطة

الذىوبالهي!العباداتبطقوسماصلاتللأنبياءف!نتوالأنبياء.الكهنةبين
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ينقلون؟نوالأنهملابالأنبياءالكهنةيربطماهناك؟نكمابه.تقام؟نت

دينه.الشعبيعلمون؟نوالأنهمبل،اندثرت؟نتالوظيفةفهذهالاستخارات،

معينينموظفينفيه؟نواحينعليهمجاءالأنبياءأنلإثباتسبيللاولكن

فيه.العاملينالدينرجالمنجزشاأو؟نواأورشليمبهي!

963



الشامنالفصل

السبىبعدالك!انة

كبيرالكهنةفاعئقل.بكارثةالهي!فىالدينرجالعلىأورشليمسقوطعاد

بأمروأعدموا!هم،الهي!موظنىكبارأىالحلاثة،البابوحراسالثاقهنوال!

6(.و34:93-5337:إرمياء=183-ا35:الثاق)الملوكيىبلةفىنبوخذنصرمن

ا=ا3:وه؟ا34؟الثاق)الملوكأورشليمأهالىعلىالأثرأكبرالترحيللعبليتىوكان

عمالمنوغيرهمالصادقيينالدينرجالمعظموأبعد9(.و5315:93:إرمياء

عائلة)أىبالهيكلعملطميكنلمممنلاوىسبطأفرادأماالمننى.إلىالهي!

بالفعلالقائمالتمييزأصبحكيفبيناأنوسبق.نالس!عامةمعفزحلواإبياثار(

بابل.فىوحستهاأكزوضوخايوشياإصلاحاتعنوالناجمواللاويينالكهنةبين

لمإذالسبىإبانعواقبأيةاللاويينعلىالكهنةلتفوقيكنلمأخرىناحيةومن

مناصبهم.مهامالكهنةبهيمارسمقدسهناكيكن

منجزءقيإذجميغا؟س!نهامنفلسطينتفريغإلىالترحيلعملياتتؤدولم

فىبعيشونكانواممناللاوببنأوإبياثارذريةمنالأفرادو؟نبهوذا؟فىلاوىسبط

لفلاحةالكلدانيونتركممنالشعبصكامةضمنمجسبونوجنوبهاالبلادشمال

أهالىحافظكما.\(.و5316:93:إرمياء!313:وه3414:الثافى)الملوكالأرض

المقادسعلىيترددونافاسفظلمابصورةوالطقسيةالدينيةحياتهمعلىيهوذا
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العقيدةبهاتمارسوظلتيوشياإصلاحاتفشلبعدافتتاحهاأعيدالتىألإقليمية

أوفياالناسبعضظلذلكومع.الإصلاحاتقبلالحال؟نكمانفسهاالتوفيقية1

تجمعاتفىلإرمياءالمنسوبةالمرافىبعضاسئعملتوربما،الشرعيةيهوهلأش!ل

ظلبل1-3(7:)زكريااطي!دماردبهرىفىيصومونالرجالوظلبيهوذا،لحقسية

الذينفاللاويونثممن(.4-ه41:)إرمياءأنقاضهوسطالقرابينيقدمونبعضهم

الصاذقيين.احت!رزالأنبعدجديدمنعملفرصوجدوابفلسطين.ظلوا

تكوينإعادةكيفيةلفهماستيعابهوينبنىيهوذاوفىبابلفىالوضعكانهكذا

.العودةبعدبأورشليمالكهانة

ونحمياعزرا.عصرحتىواللأويونالكهنة10

عزراقالواردةللإحصاءات)وطبقاالسبىبعدأورشليمإلىالعائدةالقوافلأولىفى

عائلاتأربعبينموزعينكاهتا9438هناككان93-43(7:ونحميا336-93:

أماعددا؟أقلهايدعياعائلةو؟نتوحاريم.وفشحوروإقيريدعيابأسماءسميت

منها.كانالسبىبعدللكهنةكبيرأوليشوعأنإلىفيرجعغيرهاعلىتقديمها

رؤساءأماا.03:إرمياءفىدبهرهوردالذىإقيرباسمالثانيةالعائل!وسميت

تأتولم.المقدسبالكتابآخرموضعأىفىدبهرلهميردفلمالأخريينالعائلتين

43(.7:ونحميا304:)عزرالاوتاوسبعينبأربعةإلامعهاالأولىالقوافلهذه

فجمععزرا.قادالتىالقافلةفىنجدهنفسهواللاويينالكهنةبينالتناسبوعدم

لاوىفيهاليسولكن3(8:عزرادبهرعدد:)دونالكهنةمنعائلتينتضمطائفة

وهناكا-91(.85:)عزراصكاجلنداءبعدإلامنهموثلاثينثمانيةمجمعولمواحد،

الذينالكهنةعددأنأولهما.القوافلهذهفىاللاويينعددقلةيفسرانسببان
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لمئفواالذيناللاويينأنوالآخربكثيزاللاويينعدديفوقكانبابلإلىالمرخلين

لموحيثالكهنةلصالحضدهمالتمييزكانحيثيهوذاإلىللعودةميللديهميكن

17(.8:)عزراللهي!،"خداممجرديكونواأنإلاأمامهميكن

عائلاتأصلعندقيقةمعلوماتبأيةتمدنالاالتوراتيةالنصوصأنومع

صاذق.لآلالنسبتدمحىكانتجميغاأنهافالأرجحعادتالتىالأريغالكهنة

كانالذىفيشوعأخرىومرةإقيرلعائلةبالنسبةذلكا03:إرمياءفقرةوتثبت

فىوردماحسبفهووبالتالىا(1:)حبميهوصادقابن؟نيدعيالعائلةينتى

السبىقبلالصاذقيينمنكبيركهنةآخرسراياأحفادمن504:الأولأخبارالأيام

أخبارفىالنصهذاقيمةفىللشلثيدعوماثموليس18(.35:الثاق)الملوك

إلىعزراوصلوعندمازحل.منأول؟نواالصاذقيينالكهنةأنكما.الأيام

18-33(،.ا:)عزراالأربعالعائلا!هذهفىلاتزال!هاالكهانة؟نتأورشليم

)يدعيافقطمنهاثلاثدبهريردأنالنصىالتراثفىالصدفةقبيلمن؟نوربما

.!-ا:1)نحميانحمياعصرفىلمجعتالتىأورشليمأهالىقائمةفىوفشحور(وإفير

صاذق(.إلىصراحةهنائنسبيدعياعائلةأنويلاحظا؟4

ذريةمنمنهمطائفةف!نتنحتلطة،أصولمنالكهنةف!نعزراقافلةفىأما

جدإلعازارابنفينحاسوكان3(.8:)عزراإيثامارنسلمنوأخرىفينحاس

إيياثارأحفادواد!03-5.38:الأولالأيامأخبارأنسابلسلاسلطبفاصاذق

لذا.3(.33:الأولصموئيلوانظر343:الأولالأيام)أخبارإيثامارنسلمنأنهم

فىحقهللصاذقيينالمنافسالفرعاستعادأورشليمالقافلةهذهبلغتفعندما

قليلبعدوسفرى،هارونبنىمنوإيثامار*هماإلعازاروكان.الكهانةامتهان
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و*هص!.صاذق"،"بنىمسىمحلعزراعصربعد"هارون"بنىمسىحلكهف

"كهنة!.معناه

304:)عزرااللاويينمنعائلاتثلاثسوىهناكيكنلمالأولىالقوافلفى

عددزادنفسهالوقتوفىعزرا.معأخريانعائلتانوصكادت43(.7:ونحصيا

روايةفىأخرىأسماءفتظهرالمننى؟إلىيرحلوالمممنالآخرينعائلاتفى:للاويين

اللاويونسكنهبأكملهيعيلةحىأنويبدونحميا،عصرفىالمدينةأسواربناءشعادة

14(1.اة)نحصيانفسهاعلىكلهاالجماعةقطعتالذىوالعهد17-18(.3:)نحميا

توقيعحملولكنه04:3عزرافىالمذكورةالثلاثالعاثلاترؤساءعليهرفع

فىلمجعتالتىأورشليمس!نقائمةوتضمأيضا.عشرالآخرينالأربعةاللاويين

؟نواممنغيرهمدون18(ا:ا)نحمياالمدينةفىمقيمين؟نوالاوتا384نحمياعصر

قائمةأنإلىالمحدثينالاحثينأحدوذهب.3(.11:)نحمياالأقاليمفىيعيشون

ولكنلاويين،ثلاثةفيهاعاشالتىالأماكنتمثل36(وانظرب-3535ا:)1نحميا

وجبعة)حبرونبلداتثلاثتذكرالقائمةإنالقينمنبشىءقولهيمكنماكل

31.يشوعفىاللاويةالبلداتقائمةفىأيضادبهرهايرد(وعناثوث

اللاويينعنبمعزلويدرجونآسافبنىيسمونالمغنينكلالقوافلوفى

فىواللاويونواستقرالكهنة44(.7:ونحميا341:)عزراعدداويفوقونهم

:3)عزرابلداتهمفىللعيشفذهبواو"الموهوبون!والبوابونالمغنونأما،أورشليم

المؤكدةالأجزاءفىمحفوظةتظلواللاويينالمغنينبينواقفرقة73(.7:ونحميا07

مذكراتفىيبدوماعلىوكذلك33-34(ا:ؤ7،734:)عزراعزراروايةمن

ونحمياعزرابسفرىالأخرىالفقراتأماه(.13:)نحمياالثانيةاالعثةعن!)نحميا"
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وأالأيامأخباركاتبتعديلمنفإمااللاويينضمنالمغنونفيهايدرجوالتى

فنىقفسيره؟يصعبواحدنصسوىهناكوليس.لاحقمفسرجانبمنإضافة

هذهأنومع17(.11:)نحميااللاويينضمنالمغنيندبهريردأورشليمس!نقائمة

المحفوظاتبعضمنبهاموثوقوثيقةف!نحصيامذكراتمناجؤليستالقانمة

ربماأوالضقطةهذهفىبتنقيحهاأحدتدخلوربماضا.التىللأحداثمعاصرة

لفظتفسيرسببيفسرحلوهو،آنذاكالاختلاطفىبدأواواللاويونالمغنونكان

إ.العملمؤدووالمغنون"اللاويونبعبارةا130:نحميافىلاويين(9

الذينفالبوابونأيقما.ذلكمنأبطأاللاويينجماعةضمن"البوابين!إدراجو؟ن

اللاويينعنبمعزلدبهرهمفيد،(ه7:ونحميا343:)عزراالأولىالقافلةمععادوا

صكلىيدلماالعدد،قليلةكلهاالبوابينمنعائلاتستهناكوكانت؟المغنينوعن

مغاكونواالذينالمغنينمعالاجتما!الوضعحيثمنمتساوينيكونوالمأنهم

"البابو"حراسالبوابينهؤلاءبينيجمعماهناكوليس.واحدةكبيرةعائلة

بعدالحلاثةالعمالهؤلاءعننسمعلاأنناوالحقيقةاممة؟المصع!رفىالثلاثة

اللاويينمعدبهرهميردولكنعزرا؟قافلةفىدبهرلبوابينأىيردولاالسبى.

الفقرةفىبهااستشهدناالتىالفقراتفىونحصياعزرامنكلمذبهراتفىوالمغنين

91ا:1)نحميااللاوسضمنالمغنينتدرجالتىالنصوصفىحتىولكن.السابقة

اللاو!نالمغنينمعدبرهميردذلكحدة..ومععلىمدرجونالبوابينأننجدمثلآ(

ذإ؟الأيامأخبارنظركاتبوجهةو!13،35:نحصيافىال!تبدونهاالتىالفقرةفى

يقيئا.اللاويإثطبقةإلىينتمون!رهفىالبوابون؟ن
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عمالإلىإشارةفى!سليمانعبيد"ذريةوعن"الموهوبيناعنالآنحتىتحدثنا

كبيزاالسبىمنالعائدةللقوافلانضوامنعددو؟ن.المملكةعصرفىالهي!

قادالتىالقوافلفىو706303:ونحميا358:عزرا:الأولىالقوافلفى)393نسبتا

وهاتانفسبتا؟صغيزا؟نصكاثلةكلأفرادفعددذلكومع03(8:عزراعزرا:

إلىيتطلعونكانواوأنهمبابلفىحالآأفضليكونوالمأنهمعلىتدلانحقيقتان

لماوإلاإسرائيلشعبفىاندمجواأنهمولابد.فلسطينإلىبالعودةأوضاعهمتحسين

تلعلىوأسكنوا7-9(.44:حزقيال)انظرالهي!بخدمةالتحاقهمعلىعزراوافق

فىالهي!تجار"الموهوبون(شاركبيتاطي!يحوارو؟ن31(11:)نحمياعوفل

منعدديزيدألاالأرجحولكنبعدمندبهرطميردولا3(.ا3:)نخمياسكناه

قلائل.أفرادعناللاويينضمناستوعبوا

لذااللاويون؟ينجزهكانالعملوأناندثرتنفسهاالمؤسسةأنجحوالأ

)العددالمقدسلخدم!للكهنة"موهوبينااللاويينتعتبركانتاللاحقةفالعصور

91(.و39:8:

اإيالمأخباركاتبعنداللويوت30

عنأخرىمعلوماتلضاتتوفرأنقبلقرنعنيزيدمامرونحمياعزرابعد

أخبارالأيامسفرى؟تبدؤنماالتالىومصدرنا.بأورشليمالدينرجالأوضاع

ئقحالعصللكنم.ق.003سنةعنعملهأنشأوربماونحميا؟وعزراوالثاقالأول

أخبارمنو33-137-9الإصحاحاتعملهإلىالإضافاتوأطول.لاحقتاريخفى

جمعهيمكنماوكل.الكهانةدراسةفىأهميتهاطاإصحاحاتو!هاالأولالأيام

إسائيلبنىتاريغيتتبعالذىالجليلالعصلهذامنجمعهمنلابدمعلوماتمن
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بعضينسبالمؤلفأنالصعوبةمنقدزايضنىوماالسبى؟بعداالناءإعادةحتى

فيدرج.قديمةعهودإلىلاحقةعصورفىإلاعنهائسمعلمالتىوالأف!رالمبرا!ا

عملهشراحأناسغالأمريزيدوما.أقدمعصورإلىوينسبها!رهمنأف!زا

الحقبةوفى.أقدمعهودإلىكذلكونسبوهاأيضاعصرهممنوعاداتأف!زاأضافوا

تغيراتحدثتالأيامأخبار؟تبدؤنعماونحمياعزرامذكراتتفصلالتى

الخمسةموسىأسفارفىالكهنوتيةالتشريعاتفطبقت.المقامهذافىتهمناعديدة

علىأدخلتالتغييراتوبعض،الظروفتقتف!ماوفقتعديلاتإدخالمع

ولكنتدريجيةبصورةتتمالتغييراتهذهوكانتالد-ش.رجالتحكمالتىالقواعد

صنعوبةأسبابتفسرعواملهذهوكلاختلافها.علىالتطورمراحلتسجللم

بالخطوروسنكتنىثممن.الأيامأخباركاتبدؤنممامكتصلةصورةتكوين

مراءلاحقيقةالع!رذلكفىوالكهنةاللاويينبينالضفرقةكانتولما.العريضة

بعدهم.الكهنةونتناولباللاوينفسنبدأفيها

تغطى)و!والملوكصوثيلأسفارومعهماالأيامأخبارسفرىيطالمنإن

فهمللاوينن.أهميةمنالأياءأخبا)؟تبيولىلماسيدهشنفسها(الحقبة

وواجباتهما-16(5الأولالأيام)أخبارالعهدتابوترطيةفىالأولالدورأصحاب

الأولالأيام)أخبارالأولالدورأيضافيهوالمبناثه،قبلحتىمحددةالهي!فى

93-اباقالأيام)أخبارلحزقياالدينىالإصلاحفىأبرزالمئمخصياتوهم33-36(.

افصوصهذهنحيناإذاحتىولكن34-35(.الثاقالأيام)أخبارويوشيا31(

لمأمبهمصلةلهأكانسواءأخرموضعكلإلىتسللتأنهافسنجدجانئاالمطولة

تتبعويتمعزرا.!رفىظهروالذىايأنساببسلاسلالاهتماميزدادكمايكن.
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الأيام)أخبارومرارىوقهاتجرشومالثلاثةلاوىبنىحتىاللاوينررسلاف

العددفىالمسجلالكهنوقالتراثمعتمافايتفقوبما6-34(و33:ا-633:لأول

لهمأفسحكصموثيلالسبىقبلماعصرفىلاوىنسبطميكنلممنوحتى"-4؟

.الأنسابهذهفىس!ن

اللاويينأنالأصلىالأيامأخبارنظركاتبوجهةكانت.والتابوتاللاويونأ(1

يلأوئين"إلأالث!تائوتلمجيلأنلأخد"ليش:التابوتلخدمةالأولالمقامفىخلقوا

)أخبارالهي!بنىأنإلىأورشليمفىبهيعتنونوظلوا3(.15:الأولالأيامأخبار%

الأيام)أخبارالخيمةمعجبعونفىالكهنةظلبينمابعدها(وما4ا:6الأولالأيام

منهم3(8:الأولالملوكفىوردكماالكهنةالااللاويونوكان93(.16:إلأرل

وهذه3(.35:وانظر54:الافىالأيام)أخبارسليمانهي!داخلإلىاقابوتحمل

:ا)العددبالخيمةمرتبطونفي!فاللاويونالكهنوق،التراثمرجعهاليسألفكرة

.3ا:5الأولالأيامأخبارإليهايشيرالتى8()01:الضثنيةمصدرهابل8(و05:3

اقابوتاللاويونحملفلما.التراثطريقعناللاويةالمزاعملإثباتوسيلةو!

لهمفإنوبالتالىللشريعةمواففاالهي!فىوجودهمكانسليصانهي!داخلإلى

هذاخجبأخبارالأيام؟تبعملعلىأدخلتالتىالإضافاتوفىفيه.حقوقا

حملوااللاويينإنالكهنوتيونالكئابفيقولالكهنوق؟التراثطريقعنالزعم

36-38(.33:الأولالأيام)أخبارهارونبنىسلطةتحتكانواوإنهمالخيمة

الذىالهي!فىثملهداودصنعالتىالخيمةفىالضابوتاستقرأنما.المغنون)ب(

الأولالأيام)أخباركحمالينيؤدونهعملللاويينيعدلمبعدمنلهسليمانبنى

الأذ؟رلجوقةبعضهمداودفاستبتى3(.35:الحاقأخبارالأياموانظر3335-36:
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مبنإندثبرير!إنجنيماسنرصكانالأعكالمعئىالإقرار-بأنمنفلابدبهسثمناإذاولكن

بم:!-هوايخيربرجسفيصاني؟هي!وضا-مذبحيرد)حيث013-ا6:الأولالملوك

لثيرراحبتينفيسىبمعدبطتمويههعلىبشدةيؤكدان(الخيمةمذبحوصفيرد)حيث

نجيبرتريىا!تيةأرتوراتيةشواءاليونانيةافصوصوكل(،هازقف)مزبئحتسميته

!أ!:!ءذهبئا".9مذئحاباعتبارهعنهتتحدث

يبمان.المذابحمنافوعهذاتطورتتبعفرصةالفلسطينيةالآثارلناوتتيح

القجإرمنمصنوعةمستطيلةأوالش!أسطوانيةأوعيةيستعملونالكنعانيون

الجنرريبهليحجرمنمذابحعلىعثرإسرائيلبنىمملكةبدايةومنذالبخورلحرق

هذامننماذجعلى)عزأركانهافوققرونأربعةوعليهامربعةدعاهاتش!

نأإلاا-035:الخروجفىوردالبخوركمامذبحش!وهوومجذو(.شكيمفىافوع

هذايصورهالذىالمذبحضخام!فىليستالحفائرفىعليهاعزالتىافماذج

الحادىالقرنإلىيرجعنفسهافوعمنالحجمصغيرلمذبحنموذجوهناك.النص

إلىترجعمماثلةصغيرةمذابحمنكبيرةومجموعةمرسيم،بيتبتلعليهعثرعمثر

خارجالمذابحهذهاستعمالبعدفيماوحزملكيش.فىعليهاعثرالفاريمىالعصر

منذالهي!فىالنوعهذامنمذبحهناككانأنلابدولكن،المركزىالمقدس

.سليمانعصر

حزقيالمذبحعه.

ففقرتاالبخورمذبحإلىيشيرلاالمستقبلهي!وصفهفىحزقيالأنيلاحظ

مائدةإلىتشيرانالمسألةهذهفىعادةبهمايستشهداللتان31-4133:حزقيال

هذاأنإلا13-17(،43:)حزقيالمفصلآوصفهفيردالمحرقاتمذبحأماالفطير
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يبدوكما18-37(3،:حزقيالالمنبح:تقديسعناللاحقةالاضافة)وبهالوصف

الأصلى.صياقهفىليسأنهالمؤكدفمن،لاحقعصرفىأدنجلتإضافةلوكان

لرجمصغرنمؤنجويبلركأنهطبقاتثلاثبهكانحزقياليصفالذىفالمذبح

أجزائهلمختلفةالواؤالتسمياتأنواضخاويبدو)زجورات"الطوابقمتعدد

"ءالأرض"ثدىأىأيىتص"هاحيئ5يسميهافالقاعد5،بابليةخلفيةمنةمأخؤ

أصاصاتكليطلقالذىالاسموسالأكديةإرتصيتى"ثمرات8لعباؤترجمةوس

يعنىرالأضرثمل"،هقرأوالل"مرىيسصيهالأكلوالجؤالزجوراتءأوالمعبد

العالممعنيا!تلهاكلمةوساز"لؤالأكديةللتسميةعر-لةترجمةوسالرب""جبل

إليها.ئصعدوكانقرونهالأريعةأركانهاكلالعلياوالمنضةالأرياب+وجبلالسفلي

الشرقىجانبهاكلسلمبدرجات

وبعرضأذحع!ئؤبارتفاعالجديدالمنبحهظيكونأنحزقيال!يطوكان

هي!مذبححجمتقريئاوهوقاعلتعندفراظع!ثرفاإلىعمثرثمانيةمق

فىيفكركانحزقيالولعل!.،:اثاقالأيامأخبارفىوؤكصانفسهسليمان

أطلقتالتىوالأساءالجديدالمنبحثم!أفىإلابعينيمأرأ.إذالأولالهي!مذبح

دللهناكوليسعنها.الناتجةالرمزلةكنلكابابليضمنمستوحاةأجزئهكل

النى.أوؤالذىالوضاغراركلكالىظالعؤ5بعدبقالذىالمذبحأنكل

اولفاالهيكلمذابحع6.

(؟،:اثاقالأيام"خبارصليمانمنبحإلىيشروالأيامأخبارأنقبلمندبهرنا

الاصمارتاناحتفظتوربما16(،36:افافىالأيامابخور"خبارمذبحوإلى

فىالأيامأخباركاتبرأىعاوصم!كانتاوربماالأولىالهيكلعقبمعلومات

؟هلا



عنالعبرىالمقدسالكتابفىمعلوماتلناتتوفرلاذلمج!وبغيرافافى،الهي!

إلى*همايرجعباقيانتوراتيينغيرنصانوهناكالسبى:بعدمابهي!المذابح

لا"هء؟هلى51.صايوسفوسعن)نقلآلاء؟"؟لاء،4،حءول-04فىوورالهيلينى.العصر

ذراغاعشرونعرضهمربعمذبحالهي!سورمجواركانأنه+ء+هأه!(اد89

مذتجايضمبناءهناككانومجواره.منحوتةغيرحجارةمنبىعشرةوارتفاعه

تحرقالتىللتقدماتأحدهمامذمجينوجوديؤكدافصوهذا.ذهبيةوثرياذهبتا

ا،:الثاقأخبارالأيابمفىوردكماهوالمحرقاتمذبحوأبعادللبخوزوالآخر!!ها

معاقامالتوافقهذاأنإلا03.35:الحروجلتشريعوففابنىلوكانويصوركما

يهودىدعاقعمللاء5"-04؟لاحمأهعحولفاد؟يثبتمماكثرأيربكالتوراتيةالضصوص

أربستياسرسالةفىالثافىوالنص.قصيرةبفترةم.ق.003بعدبالإسكندريةدؤن

حجم9إنببساطةبكلويقولتقريتا،نفسهالعصرإلىويرجعنفسهنالم!مصدره

تحرقالتىوالأضاصبهبنىالذىنالم!مساحةمعتتناسبكانتالمذبحبنية

وكلأ.يلائمهانحداربالم!نو؟ن2مماثلةذى-يسببمنحدرإليهئصعدوكان،عليه

التوراتية.للنصوصصدىتعدأيفماالحقائقهذه

ولمالشهيرأنطيوكساضطهادبدأبقليلالدعائيةالأعمالهذهتدوينوبعد

الهي!بنهبالشهيرأنطيوكسقامم.ق.916سنةفنىالهي!.مذابحمنهتسلم

ديسمبروفى31(؟1:الأولبيين)الم!البخؤرمذيغأىالذهبىالمذبحعلىواستولى

لزيوسقرابينعليهوقدمالمحرقاتمذبحفوقالأولمبىلزيوسمذتجاأقامق.م167

"بغضهوالوثنىوالمذبح5(.6،3:الحافىوالم!بيين5495،ا:الأول)الم!بيين

37(.9:ودانيال54ا:الأولبيينالم!فىإليهالمشارالدمار"
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منتخلصواحتىديانتهمشعائرممارسةفىاليهودحريةبيونالم!استعادأنوما

مبنىفىوتخزينهاالقديمالمذبحأحجارنغبعدجديدمذبحفئنىالعاؤهذا

بيين)الم!عليهامورستالتىالوثنيةبالعباداتلدنسهاالهي!مبافىمنجانبى

جديدبخورمذبحبالهي!وضعكما3(..ا:الثافىوالم!بيين،4-7،،:الأول

94(.،:ايأولبيين)الم!

للمدابححالدينيةالمكانة70

القديمةالدياناتسائرفىلهكانتالقنفسهاالمنزلةإسراثيلبنىعندللمذبحكان

ندرفيماإلايهوهمائدةباعتبارهالمذبحإلىيشارفلا4واضحةبفروقولكن

التوراتيةافصوصفىالمعنىبهذايشرإليهولم13(7،ا:وملاخى16،،:)حزفيال

الشكهذاويقومأكالمذبح،.إنها3-33لألأ،:حزقيالفىفيقالالفطيرمائدةأمافط،

6511:)انظرأشعياءل!لهوليصةيشلالقربانأنفكرةتجنبعلى)مائدة"!طمةفى

ا-33(.14:دانيالفىوالسخرية

الموقد.هذاالمذبحو؟نموقد،بهيكونأنلابدكانالرببيتالهي!كانولما

تعنىلا13-317،:حزقيالفىإيل""أرىفعبارة،صريحةبعباراتتردلاوالفكرة

تمفالفكرهالاحثن.منالعديدظنكانهذاولوأناموقذا،قبل(منرأينا)كما

)اللاويننالمذبحفوقدوقامتقدةناروجودمنفلابد:أخرىبطريقةعنهاالتعبير

مضيتايظلأنينبىالذىكالمصباح18-36(ا:الثاقبيينالم!وانظر65-6:

3-،(.،3:واللاون033-ا37:)الخر!بالهي!

إسرائيلبنىتاريغمنالأولىالحقبةفىو؟ن.الربحضورعلامةالمذبحو؟ن

يذكراسئايسىأوكان،3-35(و137:36:)التكوينالربتجلىدبمرىيحيى
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وكانإ.إسرائيلربإيل9بشكيمأقامالذىالمذبحيسىيعقوبف!ن،بالربافاس

".الأعلى"يهوهأىيمتى""يهوهالعماليقهزيمةبعدأقامالذىالمذبحيسمىموسبى

"يومفىسنةكلالطهارةقواعدعليهوطبقتخاصةبصورةالمذبحفدسبعدوفيصا

واللاويين301:ؤ36-9337:)الخروجاستثنائيةقدسيةبذلكفاكتسب"؟الغفران

ا-91(.8و815:16:

التىالأربعةالأجزاءتلكأىالمذبح"بقرون"مابصورةالقدسيةهذهوارتبطت

الذبائحدموكانالبخورومذبحالمحرقاتلمذبحالأربعةالأركانقمةعلىتبرز؟نت

:3ؤ9313:)الخروجللغفراناقكفيرجلتاطقوسأوفىالمذبحلتقديسفيهايحك

وكان.3(.43:وحزقيال18و9:16و15:9و8:متفرقةمواضعغواللاويين01

ماواضخاوليس38(.3:الأول)الملوكالمذبحبقرونيتشبثاللجؤطالبالهارب

لااقأويلهذاأنإلاللقوةرمزالمقدسالكتابفىفالقرن؟القرونهذهإليهترمز

التىالأضاحىقرونالقرونهذهتمثلأنالمستبعدومن،السياقهذافىيصلح

أنصابمحلحلتوربما.الروممذابحعلىتوضعكانتالتى؟لجمجمةتذبح

المذبحعلىقبلمنتوضعكانتالتىالصغيرة"قضيبوت"ادمحلأىصغيرة

المذبحلأطرافالخاصةالم!نةتويهدمرئيةرموزمجردولعلها،للإلهكشعارات

كانتالكبير(قدمهوإصبعوإبهامهأذنه)شحمةال!هنبدنفأطرافوقدسيتها.

وكانت03(،93:)الخروجمتأخرةحقبةفىمنصبهفىتنصيبهطقسفىبالدمتدلك

ا:4)اللاويينالأبرصطهارةطقسفىبالزيتوتسمحبالدمتدللثنفسهاالأوصال

ا-17(.4
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عليهتوضعالبشرتقدماتف!نت.للكهانةكأداةيستعملالمذبحكانوأخيزا

الربو؟ن،للربوتقدمالبشرحيزمنتخرجالتقدماتكانتوبذلك،وتحرق

يظلكانوشعبهالرببننفالعهدوباقالى،3(.03:)الخروجالبركةبمنحيستجيب

القرابنن.مذبحفوقيتجددأوسارئا
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العالثرالفصل

القربانطقس

إسرائيل.بنىديانةفىالرئيسالفعليمثلوالقربانالقرابنن،م!نالمذبح

عليناذلكقبلولكنإسائيل،بنىديانةقالقربانمعنىنحددأنهناوسنحاول

نأمؤقتالشاويمكنتطورها.نتتبعوأنبالقربانالمرتبطةالطقوسنتناولأنأولآ

وأ!طتاتستهلكنباتيةأؤحيوانيةتقدمةأيةالقربان:التالىالمبدقالتعر!انقدم

التعقيدمنقدريكتنفهاالطقسودراسة.الإلهلطاعةرمزامذبحفوقجزئتا

قاطعة.بصورةمجددةليستبينهاوالفوارق،للقربانعدةتسمياتوجودبسبب

قدالقرابننمنواحدونوع.القرابينمنعدةأنواععلتدلقدالواحدةفالتسمية

لممارساتودتجاتاريختاتطوزاتعكسوالتسميات.التسمياتمنبعديديعرف

شتى.خلفياتعنناشئةولكنهاالأخرىمنهاكلتشبهمتعددة

نشأتهإلىالقربانتارفيتتبعنعيدأننحاولثموأكملهاالطقوسبأحدثوسنبدأ

و!ا-7اللاويينسفرفىموجودالحاقالهي!فىالمتبعالقرابانوتشريع.الأولى

قصةوتدحضطابعهافىوتشريعيةالتوراةمننسخةآخرإلىتنتمىإصحاحات

04()الخروجالمقدسإقامةمنذتستمرأنينبىكانالتىالتيهفىالعباداتمؤسسة

8-.1(.)اللاويينالكهنةتنصيبحتى
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المحرقات10

ترجمتهجمبرالمقدسللكتابالسبعينيةالترجمةمنالإنجليزى؟؟لا!حهاه"لفظجاه

معناهجذرمنوهوالعبرى)غلاه"للفظترجمةالسبعينيةالترجمةفىوهو.اللاتينية

قربان-الأرجحوهو-أو،المذبحإلىبه"ئعلى"قربانفالمحرقةإذن"اعتلاء(؟

تحرق!هاالذبيحةأنللقربانالمميزةوالسصةمجرق.حينالربإلىدخانهإيصعد"

اليونانيةترجمتهسببوهذاالجلد(،)عدالل!هنأوقدمهالمنيرذمنهاشىءولا

أحيائابهيستبدل"غلاه"لفظأنوسبب،(بكاملهئحرق"ما)أى7ص!دم!هبلفظ

المزاميروانظر3301:والتثنية79:الأول)صصوئيل"قياقربانومعناهجمل"8لفظ

ممل"(.لفظمعجنبإلىجنتا"غلاه"لفظيردحيث5131:

)انظرفيهعيبلادبهزاحيوائاالذبيحةتكونأنلابد1اللاويننطقسوفى

صغيراحيواتايكونأنويجوز17-35(335:اللاويننقالأقدم"التقديس)تشريع

التقدمةصاحبالذبيحةويقدمفقط(.الحمامأواليمام)منطيزاأوكبيزاأو

ليسالفعلوهذا،الذبيحةرأسعلىيديهويضع.طهارةحالةفىيكونأنولابد

بأنيوسرمزئافعلأوليستوالانسانالالهفيالصلةتقيمسحريةإيماءة

نأ)صحيحللغفرانطلئاالذبيحةإلىخطايا.بهاتنتقلالانسانعنبديلالذبيحة

اللاويننفىالفداءكبشطقسفىنفسهابالإيماءةالعنزةإلىتنتقلالشعبآثام

بأثاممحتلةصارتبذلكلأنهاقرباتاتصلحولانجسةتعتبرالذبيحةأنإلا16،31:

تنازلأوللذبيحةإعتاقمجردليسالذبيحةرأسعلىايدوضعأنكما(.الشعب

دونعليهايديهيضعالذىالفردهذامنمقدمةالذبيحةبأنإشهادبل،ل!لهعنها

القربانهذاثماروأنباسمهمقدملهللاهال!هنسيحملهالذىالقربانوأنغيره
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.غيرههودونبهاسيختص

يكنولم.المذبحمنمسافةعلىبيدهالأضحيةيذبحأنإلقربانيقدممنوعلى

الأيام)أخبارعامةقرابينفىالمقدمةالحيواناتإلايذبحونواللاويونالكهنة

ملامسةبعدإلايبدأالكهنةدوريكنولم11(.4،:وحزقيال93،33،3،34:الحاق

الدمإنبل،الحياةمجوىوالدم.المذبححولالدمرلقفىوينحصرالمذبحالأضحية

وانظر714!:)اللاويينذئة(تجشدضؤ"تفشنفسها:الحياةالعبرانيينعقليةفى

.سواهدونللربفالدملذا36-37(،7:واللاويين1333:والتثنية،9:التكوين

حيثال!هنبيدالمذبحعلىالأربعةأجزاؤهاتوضعثموتقظع،الذبيحةتسلخثم

انرقاشتعالإلى)الإشارة5-6(.6:)اللاويننتنطقئلاالتىبالنارتحرق

إعلانعقبتمإنهلناويقال،تقديمهتمقربانأولعلىإلاينطبقلا7ا:اللاويين

أوالحوافرإلىالأمعاءإلىالرأسمنأولأشىءكلغسلمنلابدو؟ن.(التشريع

مجرق.ثمالمذبح!كلىيوضعثمالقدمين

صاحبيكنفلم4الطقسعلىاتعديلمنشىءيطرأطيزاالقربانكانوإذا

بيدوبالتالىالمذيغ،علىيتمشىءكلبلبذمجها،يقومولاعليهايديهيضعالتقدمة

يقدمهاكانهذ.الطيورقرابننأن8و57:13:اللاويينفقرتاوتبين.ال!هن

وللسببالأثرياء.إلايطيقهايكنلمالتىالحيواناتقرابينعنبديلأالفقراء

اققدمات.فىالماشيةمنشيوظأكثروالماعزالأغنامكانتنفسه

المحرقةتصاحبأنب!ورةإسراثيلبنىتاريغفىالطقوسأحدثويقمى

ينطبقحكموهوالنبيذ،منوسكيبةبالزيتمعجونةالطحينمن)ينحاه(تقدمة

الخروج)بنصاليوميةالمحرقاتوعل18(33:اللاويين)بنصالأسابيععيدعلى
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و؟نا-16(.15:العدد)بنص"فيتح"واد"غلاه"ادقرابينكلوصكلى38-43(93:

15(.05:سيراخ)انظرالذبيحةكدمالمذبحتحتيسكبوالنبيذيحرقالطحين

ميوعةمشكلةعلىنتعرفاللاويينسفرمنالأولالإصحاحهذاومن

تسمىا3،014،ا:اللاويينفىفالمحرقة.القرابينلغةفىالمستعملةإلتسميا!

فىتطلقنفسهاوالتسمية؟المذبحصكلىالإلهإلىالإنسانبه"يتقرباماأىفرتن"

أيقماالقربانيةغيراققدماتعلىبل،القرابينكلعلىوحزقيالوالعدد"للاويين

اليهوديةفىواكتسبت(؟متفرقةمواضع)العدد،المقدسمجتاجهاالتى؟لمواد

)اللاويينأيضا"إشيه"المحرقةتسىنفسهالإصحاحوفى"تقديس".معنىأللاحقة

فلاالحالكانمهماولكن،خلاتموضعاللفظهذاتأصيلولايزال17(.9،13،ا؟:

تقدمةأيةعلىينطبقاللفظأنيعتقدونكانواالمقدسالكتابواضىأنشك

الكهنوتيةالكتاباتفىالشاخوالمسىجزئئا.أو!طتا)الش(الارضستهلكها

غيرهفىيردلا13(:هؤ03)45:سيراخسفرمنالعبريةالنسخةفىأيفماهـيتكرر

صموئيلوفى(العبرية)النسخة،131:يشوعوفىا18:التثنيةفى:مراتثلاثإلا

حقوقإلىتشيرو!هاالتثنويينأعمالمنجميغاالثلاثةوالضصوص8؟،3:الأول

تبهجرائح!9بعبارةالغالبفىمصحوتاالمسمىنجدالتوراةوفى.القرابينفىالكهنة

يقابلحيث831:التكوين)انظرالقربانيتقبلالربأنمعناهتجسيدوهو،.يهوه

لغةفىواردةالصيغةهذهوظلت(.للطوفانالبابليةالروايةفىمشابهةعبارة

إضافية.ماديةمعالبأيةدونالدينيةالطقوس
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الرباننالعدنماءقرابين3.

ترجمةوجودلعدم+هأ+دا*+هح3+ع،5ععالرباقى(العشاءاقربانبعبارةهناارتضينا

"شقميم"مجردأو(إضافة)دونهـفيتح"أوشقميم""فيتغالعبريةللتسميةمنهاأفضل

تسمياتوكلها33(.5:عاموسفى"شيم":واحدةمرةباستثناءالجمعبصيغة)دائئا

متوازيةفقراتأوفىالفقراتبعضفىتبادلتااستعمالهامنيثبتكصامترادفة

المسىشقميم""فيتغفدوتا:واحدةوطقوسهالقربانهذادوافعأنحقيقةومن

أماغيرها.فىتردماونادزاهنابالدرسنتناولالتىالكهنوتيةالطقوسفىالرسى

طقوسأنإلا،اليونانيةالنسخةوسفمنالزحيباو)تقدمة"السلام"تقدمة

السصاحعلللربشكرتبدوكقربانمجعلهالديهموتطبيقهاإصاثيلبنى

بمشاركته.

)تود.(:الشكرقريان:فئاتثلاثإلىالربافىالعشاءقرابينالطقسيقسم

الولاءبدافعيقدمماأى)تذباه(الطوسوالقربان93-.3و33:ا-7315:اللاوش

ىأابذر)يدلأوتربان18-33و33:ا-7617:اللاوييننذرأولفريضةتلبيةلا

الفروقأنإلا18-330و16:33-717:اللاوفي:نفسهبهالمرءيلزمالذىالقربان

بدقة.محددةغيرالئلاثالفئاتبين

الذبيحةأنفىالمميزسمتهوتتمثل3،اللاويينفىالأساسىالطقسوصفيرد

مقدشا.شيتاباعتبارهامنهاتطعمالذىاققدمةوصاحبهنوال!الإلهبننشركة

فيها(جائزغيرالطيور)ولوأنالمحرقةأضاصعنتختلفلاالمطلوبةوالأضاص

إذاطفيفةعيوببالذبيحةتكونأنومجوزإناتاأودبهوزاتكونأنيجوزولكن
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علىاليدينوضعأما33.33:اللاويينفىوردكما()ئذباهطو!كقرباندمت

.ءنفسهالمحرقةحكمفحكمهادمهاورشرقبتهاوقطعرزبيحة

بالأحشاءالمحيطالدهنكلوبشمل،المذبحفوقئحرقليهوهالمخصصوالجزء

يعدالدهنأنوالسبب.الدهنغيرشىءولاالغنمليةودهنوالكبدالكليتين

منؤلآالشخيمجمنلثتيئآتأكفوالآ...يلزثالشخيمضو9:كالدمللحياةمانخاجزةا

33-34(.7:وانظرا-3617:)اللاويينأاصذيم

الشاخالتفسير)حسبيهوهأماميوزنو؟نالصدر:جزءانلل!هنويخصص

"عينة"و؟نتاليمنىوالساق؟المذبحعلىيحرقيكنلمولكن"تنوفاه"(كلمة

ذلكومعا-15(.4ا:ؤ38-734:)اللاويينال!هنحقمنو؟نت!تروماه(

وربما"تبرع"تعنيان!طتاهما؟نترربمابينهما،تفرقةدون!كالئاتردانفالكلشان

البابلية.العقودألفاظمندخيلتين؟نتا

يدعوهمضيوفوأىأهلهمعيأكلهالقربانصاحبحقمنالحيوانوبقية

يومتؤكلأنلابد)توده(الشكرقربانوذبيحةدينتا.متطهرينيكونواأنشريطة

وأ)نذباهالنذر"قربانأىالطوسالقربانذبيحةأما1(،ه7:)اللاويينتقديمها

الومفىيحرقأنلابدمنهايتبتىلثىءأىأنولوالضالىاليومفىأكلهافيجوزيدر(

من)جمنحاه(تقدمةتصحبهأنلابدالشكروقربانا-17(.76:)اللاويينالشالث

لل!هن.وتأولليهوهالفطاثر"عينةاوإحدىوخبرفطير

التكفيرقرابين3.

بقرابيننعرفهاالتىالقرابينتخصتقريتاالثاقاطيكلقرابينتمثريعنصف

ويتناولجميغا؟عليهاينطبقمحدداسملهليسنفسهالطقسأنولوالتكفير
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خطيئيةتقطعهحننالربمعالعهدتجديدمنهماالغرضالقرابينمننوعنن

مقالرغموعلى)%شم(.الإصلاحوقربان)خظات(الخطيةقربانوبسعيان.الإنسان

أرومنهماقربانل!الدقيقالمدلولتحديديصعبلهماالمخصصةالفقراتطول

بينهما.التفرقةسببتحديد

الذىوالطقسالخطيئة:معنيانالعبريةفى"خطات"للفظ.الخطيةقربان)أ(

علالذبيحةنحويتوقف17-33(.و13:6ا--4:5:)اللاويننالخطيئةيمحو

إشهلأنثورقربانها،المسيح)ال!هنكبيرالكهنةفخطيئة.الخطيئةصاحبمنزلة

قربانوالجدى4كلهالشعبأثمإذاقرباتايقدمأيضاوال!ور!لى؟الشعبينجس

قربانوالغتموالمعز،حزقيالتصورفىالجماعةرثيسأى)تمئى(إالحاكماخطيئة

هذهمنبدلآحمامتننأويمامتننيقدمأنللفقيرومجوز.العادىالفردخطيئة

والآخر)خطات(خطبئةكقربانيستعملالطيرينأحدوكان؟المكلفةالأضاص

ال!ئنات.هذهمنأىمنبدلآبالطحينيتقربأنللفقيريجوزكما.محرقةيقدم

بشيثنن:القرابينمنغيرهفىالمتبعالطقسعنالقرابننهذهطقسويتميز

الذبيحة.لحممنالتخلصبهايتمالتىوالطريقة،الدملهيستعملالذىالغرض

عنالقربانيقدمفعندماأخرقربانأىفىمنهأهمدورالقربانهذافىفللدم

الذىهنفال!:تتبعمتتالةطقوسثلاثةهناككلهالشعبعنأوالكهنةكبير

سبعالدميرشحيثالمقدسالموضعيدخلثمالدممجمعيبدأالقربانطقسيؤدى

االخورمذبحأركانعلىالدميسمحثم؟الأقداسلقدسالحاجبالستارعلىمرات

القرافيوهذه.المحرقاتمذبحتحتالدممنتبتىمايصبثالئاالستارأمام

وعندماالهي!.مبنىداخلإلىفيهاالذبيحةمنجزءيؤخذالتىالوحيدةالحيوانية
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علىالدميوضععادىفردخطيئةعنأوالجماعةرئيسقخطيئةعنالقربانكون

لاالقربانننهذينوفى؟قاعدتهعلىمنهيتبتىما.ويرشالمحرقاتمذبحون

.المقدسالموضعداخلإلىيؤخذىء

التكفيرفىويستعول؟الخطيئةعنالتكفيرفىالدمقيمةعلىالطقوسهذهتؤكد

غلىإئاةأغظيئكئمقأتاالذيمفي!الحشدتقش"لأن:الحياةوعاءلأنهالخطيئةق

بمايكفرالدملأن)أوالتفمي!أغننئكقزالذتملأنئفوييصكنمغنللئكمييرتذتج

إلىرسالةفىالموازىالنصمقارنةويمكن11(.17:اللاويين،حياةمنجمه

تغمزةأ.تخضللآديمشفلث)بذودب9:33:ا!برانيين

للحمولكنالرباق،العشاءقرابينفىكماالمذبحفوقكلهالشحمحرقويتم

الذبيحةمنجزءأىلهيحقلابذنبهمقزاالقربانصاحبكانفلماآخزفىض

خطيئةعنهـخظات"ادقربانتقديموعند.الكهنةنصيبمنشىءكلبصبح

للكهنةيسمحلاالجماعةرأسباعتبارهالكهنةكبيرخطيثةعنأولجماعة

ويوضعالمقدسخارجإلىيتبتىماكلوئنقل،الذبيحةمنجزءأىبأكلغسهم

المقدمةالقرابينلحمالكهنةوتناولالمذبحعلىالشحموحرق.القشمنكومةلى

يتناقض33(6:)اللاويين!المقدساتأقدس"باعتبارهاالعاديينالأفرادخطاياكلن

!فوباقالىالقربانصاحببخطيئةمحملةالذبيحةأنترىالتىالنظروجهةع

اققرب.طذاتقديزاالخطيئةفيمحوالربإلىمحببةذبيحةإنهابلخطيئة(.9فسها

لأئة9:بقولهبولسالقديسقصدهالذىهوالطقسىالمعنىهذاأنالواضحمن

بزتخنقصيزلأنجيتا،خطئة(خطيةذبيحة)خظات:خطتةتغيرتلأائذىتجغل

31(501:كورنثوسلأهلالثانيةالرسولبولس)رسالةيي!!هث!
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تلل!عنتختلفخطاتا!لقربان؟-7اللاويننفىالمفروضةوالطقوس

وأالجماعةاقزفتهالخطايادبهرالعددنصفىفليس33-93.إ:5العددفىالمفروضة

بثوركمحرقهالتقربيمحوهاسهؤاالجماعةارتكبتالتىفالأ!اءطدىفرد

تم!السهوقبيلمنطدىفزيقترفهاالتىوالأخطاء"!ات".كقربانومجدى

التىالطقوسعنتفاصيلأيةترولم"خالات"+صغركقربانمجدىبالتقرب

يأقىولاذنبعنيكفرلافالقربانعمذاارتكبتإنفا!يئةاتباعها-مجب

اللاوت.قمثريعكللاحقاالتشرحهذاكانوريما03-31(.15:)العلدبغفران

فىبالدرسسنتناولالذىالغفرا!ا"رومفىخاصةم!نةهن!الحطيئةولقرايبن

اللاحقة.الدينيةبلاعيادالحاصالفصل

معنا.واللنظآش!".اقكنريسىترايننالآخرمنابحالعوضقربان)ب(

معنىانخذوأخبزاالسبئة،بهانفؤمالتىالوصيلةيعنىصارثمهسيثة،أو6)إثم

نحتصؤبصوؤالتقدعاتمنابحهذاالقرابننت!ثريعوشناول-العوضقربان

لافيهاتباعهايجبالتىالطقوسأنكلوينصا-6(و7:،!-536:)اللاوش

هذايكنلمذلكومع7(.7:)اللاوتالحطيئةبقربانالحاصةتلكعنتختلف

"الموضعداخلإلىروخذالدميكنلملىوبانطدتأفرادباسماإلايقدمالقربان

المشارالوحيدةالذببحةثانناالمفدس.عنبعبذاتحرقالذببحةتكنولمالمفدس،

اللاون)انظرغرامةبدفعيقترنالحالاتبضىفىالقربانكانثالثاالجدىإليها

كلأوالربحقوقكلالاسأحدتعدىفإذا5-8(54:والعدد3-36لأ،6-1؟،5:

رأنتعويضاجدتايقدمأنالآثمفعلىبالمالققديرهايمكنبصوؤإنسانحقوق

منأوقعلماافقدىالمقابلحقهقىأخطألمنأوليهؤ(ممثلنن)بوصفهمللكهنةيرد
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مقجزةايمثليكقلمالتعويضأن-فذا.ثنؤبهدأنوينبنىالخسى.إليبمامضاقاضرر

.القربان

بينالفارقتحديدالصعبمن.العوضوقربانالخطيةقربانبينالفارق)-(

ف!نالصدد.هذافىيتفقونلاالقداىالكتابوحتى.القرابينمنالضوعينهذين

علىسهؤاالمرءتعدىعنيقدم؟ن"خظات"ادأنيعتقد95(؟أ+؟3؟4،7)فىفيلون

و؟ن.المتعمدةالآثامكلوعنالإلهعلىالسهوتعدىعن"أشم"واد،الناسمنغيره

التىوالخطاياشهوددونتقترفالتىالخطايابينالفارقيرى!أ!ول(11*أ)3يوسفوس

وأراء.الموضوعهذافىنظروجهاتأيقعاللأحباروكانشهود.أمامترتكب

تبايئا.تقللاأنهاولوعامبش!أقومأسسعلىتقومالمحدثينالباحثين

مجالآتشمل"خظات"ادبأنانطباغاتعطى4-5اللاويينفىالواردةالأمثلةإن

وأ()أوكهنتهالربحقوقعلىالإنسانبهايتعدىبآثاميتعلق)ألثمم"ادوأنأوسع

فهناكذلكومع.جوهرهفىعوضقربان"أشم"اديفسركونماآخزإنسانحقوق

فى"أشم"بإليهايشارفا!"خظات"؟نفسهالقرابينتشريعنصفىحتىلبس

منأتاعمدغيرعنالمرءيخالفعندما"خظات"ادوتقدم7؟5،6:اللاويين

تحرمهماعلىسهؤاالمرءيقدمحينفيقدم"أشم"ادأما3(،4:)اللاويينيهوهوصايا

التعدياتيشملانالقرابينمنالنوعينف!إذن17(.5:)اللاويينيهوهوصايا

وأمحكمةفىالشهادةيكتمفمن؟المماثلةالحالاتكلفىفريضةو*همانفسها

4(،5،1:)اللاويينخطيثةقربانفعليهاعتباردونشىءعنالمحكمةفىيعبر

حيناللبسويزداد34(.5،33:)اللاويينعوضقربانعليهكاذئامجلفومن

منلابدالأبرصفلطهارة؟القرابينوتشريعالخاصةالتشريعاتبعضبيننقارن
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النذيروكذلك33(.141:)اللاويين.ومحرقةوخطيئةعوض:قرابينثلاثةتقديم

خطيئةقربانإحداهماأو!حمامتإنيمامتانعليهميتجثةبصلامسةتنجسإذا

يصعبكما9-13(.6:)العددعوضكقربانخملإلىإضافة،محرقةوالأخرى

فا!"خظات"؟القرابينهذهعنهاتكفرالتىالخطيئةمنالأخلاقىالجانبتحديد

وانظر1517،:وه4،13،3337:)اللاويينسهؤاالمرءيأثمحننواجبان"أشم"واد

كإخفاءمؤكذافيهاالسهويبدوأمثلةوردتأخرىناحيةومن3(.33-أ15:العدد

وأبالأماناتيتعلقفيماوالغشا(5:)اللاويينالخطيئةلقربانبالنسبةالشهادة

31-33(.5:)اللاويينعليهعزبشئ

نأيمكنالذىالأدبىالضقدطريقعنوالشكاللبسبعضإزالةبالطبعؤيمكن

آخرأنحقيقةهناكتظلولكنصوغها.أعيدوكيفافصوصخرفتكيفيبين

عنواضحةفكرةلديهمتكنلمالملتبسةالأح!مهذهاستنبطواممنالمنقحين

فىكانتاتسميتينبينالتفرقةمجاولونكانوافإما"أشم"؟واد"خظات"بادالمقصود

إلىوسنعود.بدقةمعناهايدركونلاتسمياتعليهمالتبستأو،مترادفتينالأصل

طقوسأنلبيانيكنىماقلناولكنناالقرابينتاريغتناولناضمنالنقطةهذه

الأمرولوكان؟الأقدمالمواريثأوالوثائقإلىإشارةدونتدؤنلمالحافىالهي!

كشفها.استعصىلماكذلك

الغباتيةالققدمات.ع

كماوالطقس(.الأرجحعل"منحة"معناهالفظ"ينحاه"النباتيةاققدماتتسى

القمحطحينمنفأحدها.التقدماتمنأنواععدةبينيفرق3اللاويينفىورد

منحفنةئخرقبخورتقدمةتصحبهوكانت،بالزيتنحبوزونحلوطغيرالخالص
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ا-33:)اللاويينللكهنةيعطىالطحننوبقية،المذبحفوقاالخوروكلالطحين

الطحينمننفسهالخليطمناققدماتمنأخرنوعوهناك.ا(.و7:7-11و6:

للكهنةالبقيةوتعطىبعضهئحرقف!ن،قالبأوفىصينيةنحبوزعلىولكنه

ومضاقانحمرتينغيرتكوناأنالتقدمتننلهاتننولابد9(.و4:7-.31:)اللاويين

حكمهورداققدماتمنمماثلثالثنوعوهناك11-13(.3:)اللاوشالملحإليهما

منتقدمةومعهاالحبزأوالفريكأوالباكورةتقدمةوهو،ا-316:اللاوونفى

المذبح.فوقبعضهاحرقفيتماينحا."،ادمعاملةوتعاملوابخوؤالزيت

الدقيقوالمعنى"ازكزه".يسمىالتقدماتهذ.كلفىالمذبحفوقيحرقالذىوالجز

أو،قدمهبمنالربيذبهرالقربانلأن)تذ؟ر،يعنىوقد،معروفغيراللفظلهذا

!ها.ويمثلهاكاملةبالتقدمةيأيهرهللربيقدمالذىمنهالقليللأن)رهن،

الكهنةلكبيراليوميةالتقدمةفنىوحدها،"ينحا."ادتقذمالحالاتبعضوفى

13-6:اللاوسنفسها،التقدمةويأخذيعيمأنيجورلاا"هنلأن!ها)وتحرق

محلتحلوهناالفقيزباسمتقديمهايجوزغيرهادونينحاه"8ادأنكما16(.

)تفدتةتقديمهايجوزغيرهادوناينحا."وادا-3؟(5ا5:)اللاويننالحطيئةقربان

ذلكومعبخورأوزيتيستصللاالحالاتهذ.كلوفى15(،5:)العددغيق"

قربانأومحرقةأىدم،فيهيسفكقربانومعها"ينحا."ادتقدمأنفالأغلب

3331:واللاوينن.،93:الحررج)انظرنبيذسكيبةتصحبهاوكانتربافى،عشاء

لأ-13(.15:والعدد
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التقدمةخبز.ه

"لجمبالعبريةويسىالتقدمةخبزهناكقليلمنذتناولناالتىاققدماتيشبهفيما

)خبزهاقأرييهت""لجمأوالحضور(("خبزأوالرب(،أوجه!خبز)9هايانيم"

توضعصافيقمحطحينمنعمثررغيقااثنىنجد5-349:اللاويينوفى(.التقدمة

وترمزسبت.كلتتجددالمائدةوهذه؟الأقداسقدسأماممائدةعلىصفينفى

أخرفىالكهنةيتناولهاالأرغفةهذهوكانتعمثرويهوه.الاثنىالأسباطبينللعهد

كلطولصكلىيوضعالبخوركانذلكومع.المذبحصكلىتوضعلاولكنهاالأسبوع

ووضع.الأرغفةتغييرمعالبخور(مذبح)علىويحرقتجراه""أ!الأرغفةمنصف

!بشتهالقربانية.التقدمةقبيلمنشيئاالأرغفةاعتبارنايبررالصورةبهذهاالخور

وصفويرد31-33(.41:)حزقيالبالمذبحعليهاتوضعالتىالماثدةنفسهحزقيال

.3(.33!35:)الخروجالصحراءخيصةأثاثمنكجؤالمائدةهذه

البخورتقدمات6.

مواضعفىأشرناالفصلهذاوفىاالخوؤمذبحعنالسابقالفصلفىتحدثنا

يعنىالعبرى"قطوريت"ولفظ.النباتيةالتقدماتمعاالخورتقدماتإلىمتفرقة

:1وأشعياء338:الأول)صموئيلمذبحفوقيحرققربانأىعلىويطلقمتبخر!9

"فطوريتال!ملةوالعبارةالبخوؤتقدماتعلىالدينيةالطقوسبلغةوينطبق13(؟

فىواحدعنصرإلا)نبونا(البخوروما.الكهنوتيةافصوصفىمرازاوترد"شتيم

فيحوى:العباداتفىالمستعملللبخوروصفة34-0338:الخروجويقدم،التقدمة

والبخوروالجلبينة(معينةمحارةمن)يستخرجوالجزعالميعةمنمتساويةكميات

ستةعنيقللامافيهايستعملأعقدلخلطةوصفةعلىالأحباركتاباتوتحتوى
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الهي!عمرمنالأخيرةالقرونفىتستعملالوصفةهذهكانتوربمامكوتا؟عشر

فىيتبهرردبهرهاإذكهذا؟العطريةالنباتاتمنخليظانجدأنغروولا.الثاني

وكانت،الخارجمنفلسطينإلىقستوردو؟نت.العربيةالجزيرةجنوبنقوش

كافةفىشاعاستعمالهاأنوالحقيقةللصفاء.طلتاوالطقوسالعباداتفىتستعمل

بعد.فيماسنرىكماالمثرقديانات

ثمبجاروفالمحرقاتمذبحمنتؤخذالفحممنقطعالبخوركانتتقدماتفى

أمامالبخورمذبحعلىالجاروفمحتوىويلتىالمتقدةالجمراتعلىالخليطينثر

7-8(03:)الخروجمساءوكلصباحكلتقدمالتقدمةهذهوكانت.الأقداسقدس

يؤدىكما9(.ا:ولوقا16-3618:الاقالأيام)أخبار؟هنإلابهايقومولا

الأقداسقدسداخلإلىنفسهاالمبخرةتؤخذوفيه،الغفرانيومفىالطقس

طقشافيهااالخورتقديميمثلالتىالحالاتهذهوباستثناء13-13(.16:)اللاويين

وفيما"ينحاه"معإلاالثافىالهي!فىيستعملالخوريكنلمالعباداتفىخاضا

موادبأيةمخلوطغيروحدهيستعملكانالحالتننهاتينوفىاققدمة؟بخبزيتصل

.أخرى
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عشرالحادىالفصل

إسرائيلىبنىعندالقربانتاويخ

الهي!فىاتبعتالتىتلك؟نتالسابقالفصلقدرسناالتىالقربانيةالطقوس

كانتالدينيةالطقوسأناقوراةمنالنهائيةالنسخةفىويفزضالسبى.بعدالثاق

الصحراء.فىإسرائيلبنىطقوسمولمىاستنأنمنذالصورةبهذهدائماتمارس

هذهتواريغوبتحديدعدة.نحتلفةوثائقإلىالؤراةالأدبانقاديقسمذلكومع

أسفارمنقىأخربهسلمعماتصاقايختلفللقرابينتاريغتصورأعادواالوثائق

اقصورهذادرسفىالآنونبدأ.الخمسةمولمى

الغقديةالنظرية؟.

تقسمولايزالالشروحعلىأثركبيرطا؟نالتىالقويةفلهاوزنتوفيقية؟نت

وحتىالأولالعصرفىعصورثلاثةإلىإسرائيلبنىعندالقرابينتاريغ

ف!ن؟بالطقوسكثيزايهتمونالبشريكنلمم.ق.631سنةفىيوشياإصلاحات

فلميقدمونها.كيفلاقرابينهملهيقدمونمنمعرفةإلىينصرفالأولهمهم

ذاكوفىوتقبلها.ليهوهاققدمةوجهتاإذاأهميةالقرابينفىالمتبعةللطقوسيكن

وكانالربافى؟والعشاءالمحرقة:القرابينمننوعينسوىهناكيكنلمالعصر
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منوالإلوهيميةالهويةالفقراتوفىوالسابمافامنالقرنينأنبياءوعندالتاريخية

.التوراة

نقطةفىإلاالقرابينطقوستتغيرولمجديد.عصربدأيوشياإصلاحاتومع

الواضحومن.أورشليمهي!فىتقدمأصبحتالقرابينكافةأن!واحدةجوهرية

نحوحاسمةخطوةوكان،للطقوستوحيذاأثرهفىجرالجديدالتشريعهذاأن

المقادسمختلفوفىالمرتفعاتفىقبلمنسادتالتىالأعرافنحتلفتنسيق

التثنية.تعكسهوضعوهوالأقالم،بأنحاء

.بالطقوسالاهتمامبينهامن؟نجديدةاتجاهاتظهرتالسبىبدايةومنذ

إلحاحهوفىالعباداتإحياءبعدالمتبعةالطقوسحزقيالوصففىذلكويتضح

السابقةافصوصفىدبهرلهمايردلمقربانننحزقيالوقدمالتكفيرفكرةعلى

منبالعديدالاتجاهاتهذهومرت.العوضوقربانالخطيئةقربانوهماعليه

الذىالكهنوقىالتشريعمنافهائيةالنسخةظهورإلىالنهايةفىوأدتالتطورات

النهافىشكلهالطقسواتخذالقربانية.العباداتإلىقشيرالتىالضصوصكليضم

الهي!.دمارحتىمتبغاهذاالطقوستشريعوظلعزرا،عصرفىالمحدد

عامةاعتبارات30

بعضعليهاأبدىنفسهفلهاوزنأنإلا،العريضةخطوطهافىافظريةقدمنا

افقاداستعدادازدادافظريةوضعتأنومنذ.تبعوهمنوأكدهاالتحفظات

هذهأنإلا،القديمةالعناصربعضيتضمنالمتأخرالطقوست!ثريعبأنللإقرار

السبىإبانرأيهمفىالتغييرهذاوحدثجديد.نسئفىاندمجتزعمهمفىالعناصر

والتشريعحزقيالفىالواردةتلكمعالتثنيةفىالواردةالمفاهيمدمجفىوتمثل
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شكفلاالتطورى.النسقتعتورالتىالجوهريةالضعفنقطةتكمنوهناالكهنوقى،

فىبالتثنيةللاستعانةمجاللاأنهإلا،الطقوسبتوحيدعجل!العباداتأنلامركزية

يوشيا،إصلاحاتبعدماسنواتفىالهي!فىمتبغا؟نكماالطقستصورإعادة

وإلاعرضماإلاللقرابيندبهربهايردولا.القرابينعنتشريعبهاليسالتثنيةلأن

التشريعوهماالقلبم!نمنهايحتلاناللذينالمتصلينبالموضوعينيتصلفيما

18(.)التثنيةالكهنةحقوقوت!ثريع13()التثنيةواحدمقدسبوجوديقضىالذى

و"فيتح"سوىبالتثنيةيردلاالسابقالفصلفىتناولناالتىالدينيةالتسمياتومن

الباعث)وهوأشم"8وا!"حظات"ا!بينتفرقولاو"يدزو"ئداباه"اغلاه"

بهايردلاالتثنيةلكن(؟حزقيالاختراعمنالقربانينهذينلاعتبارالأساسى

كانتشلثلاأشياءوهذه،التقدمةخبزأوالخورأوللتقدماتدبهرأىأيضا

شىءوكل.مكتملةغيرالتثنيةفىفالصورةثممنالسبى.قبلماعباداتفىموجودة

منمتبغاكانالذىالطقشسرياناستمرارعنينمأيضماالإصلاحاتقصةفى

)انظرغيرهمدونالكهنةلأنالشرسالوحيدالمقدسالهي!أصبحأنبعدقبل،

ماهي!فىالمتبعالطقوسوتشريعبه.المناصبيتولونكانوا9(33:الثافىالملوك

17-)اللاويينأالقداسةتشريع9فىبلالضثنية،فىلانتحراهأنينبىالسبىقبل

يتضحثممن.المملكةعصرسنواتآخرإلىالأساسيةأح!مهترجعقدالذى36(

افبىهذابينالفجوةويسدحزقيالبفبهرمتصلاللاويينفىالواردالطقسأن

القربانتاريخفىطفرةشهدتالتىالسنواتإلىيرجعأىالسبى،قبلماو!ر

يتضمنلاكالتثنية(القداسة"فتشريعذلكومع.فلهاوزنمدرسةرؤيةحسب

تتعلقأح!معلىبالفعليشتملولكنهالقربانيةالتشريعاتمنحقيقيةمجموعة
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5-8و91:ا-1713:)اللاويينالرباقالعشاءقرابينمننحتلفةوبأنواعبالمحرقات

الحافى.للهي!القرباقالت!ثريعمعبعيدحدإلىيتفقفيما93-.3(18-35،و33:

أكثريضمأالقداسةإتشريعفإنفيهاالمختقفالصكفيرقرابينبمسألةيتصلوفيما

03-33.ة91اللاويينفىيرد"أشم"ادوقربان11(،17:)اللاويينصراحةالصموص

السبىإباندؤن(القداسة)تشربعمنجديدةنسخةبأنللإقراراستعدادعلىونحن

البحثأصولمنليسولكنأيضا،ذلكبعدعليهأدخلتإضافاتهناكوأن

أحدعملمنباعتبارهاقليلمنذإليهاأشرناالتىالفقراتنرفضأنالعلى

فىوردوماتتفقأنهاولمجردالتثنيةفىيوازيهامالهاليسأنلمجردالمنقحين

ولابد،القربانتاريغعنمابنظريةسلمناإذاإلا.إليهسبيللاأمرهذاأحزقيال

أولآ.النظريةإثباتمن

موضعليس"القداسة"تشريعمنالمستمدالشاهدأنفحواهاحقيقةهناكتبتى

لذلك.فلهاوزنمدرسةنظريةفىالحقائقكمنتحرىأنفعليناوبالتالى،إجماع

الهي!فىالمتبعةالقربانأنماطدبهروردمدىأىإلىأولهما:تساؤلينسنتناول

المعترفالتوراةمواريثوفىالشىقبلماأنبياءوعندالتاريخيةالأسفارفىالثاق

إذاعماذلكبعدوسنتساءل.الحالىالفصلموضوعسيش!سؤالوهوبقدمها؟

العصورفىالقرابينمننفسهاالأنصاطهذهيمارسونإسرائيلبنىجران؟ن

إسائيلبنوكانإذامانتحرىأنحينثذعليناسيتحتمذلكصحوإن؟القديمة

هلأوعصر؟أىفنىكان،وإن،المجاورةالشعوبهذهمنطقوسهماستعاروا

إسرائيلبنىتاريخووحدةالعرقىالأصلبوحدةالتشابهأوجهتفسيريمكن

التالى.الفصلموضوعسيكونالسؤالوهذا؟وجيرانهم
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الربانىالعدثماءوقرابينالمحرقات30

يبينالشواهدمنمتصلخطهناكالتثنيةسفروإلىالأولىالتاريخيةافصوصمن

علىهناوسنقتصر.إسرائيلبنىعنديمارسان؟ناالقربانمنالضوعينهذينأن

الشواهد.أقدم

الحانيةوالرواية38(.6،36:القضاة:)غلاهمحرقةجدعونقدم!رالقضاةفى

الوضوح،مننفسهالقدرعلىليست18-33(6:)القضاةجدعونبقربانالخاصة

الأمربادئفىيهوهملاكعلىيتعرفلمجدعونأنلذلكالواضحاقفسيرأنإلا

منتنبثقبنارمحرقةإلىالوليمةهذهفتتحول،كضيفلهوليمةيعدوباقالى

أبومنؤحيقدمهامحرقةعنمباشرةأكثرأنهاولومماثلةقصةوهناك.الصخرة

إصكادةلدىتقدممحرقةالمقدسالكتابيذكرثم15-.3(.13:)القضاةشصشون

صموثيلومحرقاتإ(64:الأول)صصوئيلالفلسطينيينأرضمنالتابوت

وداودبعدها(وما139:الأول)صموثيلوشاول8(1:ؤ79:الأول)صموئيل

الأول)الملوكوبعدهالهي!بناءقبلوسليمانبعدها(وما617:الحاق)صصوئيل

)الملوكالكرملعلىإيلياقربانأورشليموخارجلاحقةحقبةوفى35(و9:،3:

فىوردكماالماشيةصغارمنالمناسباتهذهفىالمقدمةوالذبائح38(.18:الأول

و!ألاحالةكلفىمتوفرةاللاويينفىوردكماللمحرقةالمميزةوالسمة.اللاويين

وفيماذلك،هناستثناءومنؤحجدعونوقربانا.المذبحعلىمجرقشىءكلأن

لمإذ؟يتبعكانالذىالطقسعنتفاصيلأيةالمقدسالكتابيقدملاعداهما

اختلافنقطةفهناكذلكومع.التاريخيةالأسفارواضىتهمالقربانستنتكن

تذبحكانتالأضحيةأنيبدوالقديمةالعصورفنىواللاويين؟القديمالعرفبين
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علىالحربوقصة9-.ا33:التكوين:إبراهيمقربان)انظرالمذبحوق

قبلالثورفقظعالكرملقربانفىأما33-34(.14:الأولصموئيلسلسطينيين:

33(.18،33:الأول)الملوكالمذبحفوقنصبتالتىالخشبةعلى!معه

المحرقة.دبهرمنأكثرالقديمةافصوصفىالرباقالعشاءقرباندبهر"لجتكرر

بعدهاوما3336:)يشوعالتاريخيةالأسفارمنعدةفقراتفى"فيتغ"صمى

والملوك1513:الثاقوصموئيل15و14:6و1391:3،و31:3ا:الأولصموئيل

التشريعاتمجصوعاتوفىإلخ(،3ا:ؤ517:الثافىوالملوك37و863:13:"ول

متكررةبصورةإلهيشاركصا35(.15،و،3318:3:)الخروجباقوراةرريمة

139:الأولوصموئيل34:وا0336:)القضاةاقاريخيةالأسفارفى"شلاميم"3

ا:6افاقوالملوك35و315:9:الأولوالملوك35و6،1718:34:الثاقسوئيل

حزقيالوفىإلخ(6،و0334:33:)الخروجالتوراةمنالقديمةالمواضعوفى4(،

فىواحدةمرةإلا)يثييم(المفردبصيغةيردولا13(.و1517:46،،:وه4137:

مافنادزاالكهنوتيةالكتاباتفىتتكررالتىشلاميم""فيتغأما5.33:موس

3373:يشوعوانظر15ا:االأولوصموئيل345:الخروجوفىخارجها،نحالعنا

يفسرأحدهمالعلأومتعارضانلفظانوهماشلاميم"رباحيمعبارةتالعنا

خر

ققديمنحتلفتينطريقتينإلىتشيرانأنهمايبدوولاقديمتانالتسميتانهاتان

وأ)ذبيحة"فهو،الخارجيةطقوسهإلىبالاشارةالقربانتصففإحداهمانربان.

تتباينوهنابها،يقدمالتىالنيةإلىبالإشارةالأخرىوتصفه)فيتغ(،غعحية"

!لللإلهتقدمجزيةمفهومإلىضمئايشير"شلاميم"ادأنالأرجحأنإلاةراء،
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بمعنىو"شقوم""شمقيم")انظرلفظىيجددهاأوبعبدهالطيبةصملاتهعلىيبتى

(.بالسلمكوعدترسلالتىاطدايابمعنىيردالذىالأوجاريتى"شلم"ولفظ"جزاء(

قربانالقدمفىالرباقالعشاءقربانكاناللاويينفىوصفهيردالذىو؟لقربان

بعد؟فيمامنهجزءبتناوليقدمهالذى(الناس)أووالفردال!هنفيهيشاركبهجة

وليسا-16(.35:الأول)صموئيلالمذبحعلىمجرقوالشحميرشف!نالدمأما

نأنعرفولكننا،يتبعكانالذىالطقسعنالمعلوماتمنالقليلأقلإلاهناك

تصحيحكانوإذاالسبى.بعدماإلىماحدإلىتتفاوتكانتالطقستفاصيل

غيرأمر)وهذاالأصليةالقراءةيصثلعامبقبوليحظىالذى934:الأولصموئيل

طقسفىل!لهيقدمكانبينما،المؤمنونيأكلهكانالخروفليةشحمفإن.مؤكد(

الأقلعلىشيلوهوفىالقدمفنىأيضا،الكهنةحقوقوتطورت3.و39:7:اللاويين

نصيبهمنيكونمجرجالقدرومافىيغلىوهواللحمقمنشلةيضربال!هن؟ن

والمعدةوالفكينالكتفعلىمجصلكانالتثنيةوفى13-14(.3:الأول)صموئيل

طهيهماقبلاليصنىوالساقالصدرلهمجق؟ناللاويينوفى3(،18:)التثنية

34(.7:)اللاويين

محرقاتيقدمونكانواإسرائيلبنىأنوتشريعاتهاالتوراةقصصوتفترض

أنويبدو.كنعانفىيستقرواأنقبلالصحراءفىبعدوهمرباقعشاءوقرابين

تاشتةأزتيننالتزئيمافيؤتقدتايئ.دتائخليقذثئنم"قلذلك:يناقض535:عاموس

ؤلآكنمأتاةاكفنملنمالافئ:عاموسمعيتفقأيضاإرمياءأنويبدوإشزاثيل؟(تيت

وهذان33(.)7:ؤدبيخة"مخزمهجقةين!زأزص!يقأخزخئفنمتؤتمأؤضيئفنم

ينبىفلاالصورةبهذهمشروطننغيرلأنهمانظزاولكنتماتا،!ريحانالنصان

607

http://al-maktabeh.com



381:)؟لخروجالتيهفىالقرابينعنقديمةرواياتالتوراةفنىحرفئا.يؤخذاط

ن؟وإرمياءعاموسمنكللآأنولابد8(؟6،و13:33و35:18ا:ؤلإا3،8،:ل!

رسمتا.مجحدهاولمالسواءعلىوالإلوهيىمنهااليهوىالرواياتبهذهعلمق

القرابينيتناولانو*هماوالإلوهيىاليهوىالعهدبتشريىعلمعلىكانافما

هذينيعتبرانكمعاصريهماكاناأنهماولابد35(،و18:34و0334:33:ألخروج

علمعلىإرمياء؟نوأخيزامولمى؟عهدمنالمتوارثةالوصاياضمنطشريعين

يعتبرانالنبيانهذانوكان.موسىت!ثريعاتمنيعتبرهاوكان6-14ا:3التثنية

المشارللنصينتفسيروجودمنفلابدإذن.الخروجعهدإلىترجعمؤسسة.غصح

منفيهماوإرمياءعاموسكلماتلانتزاعسبيلولا.الفقرةهذهبدايةفىنيهما

يدينبلنفسهاالشعيرةيدينلاوحىمنجزةاتش!ف!المباشرصياقهما

كلوقبلأولآيطالبفالربمعاصروهما.يمارسالتىوالماديةالظاهرية!عبادات

وأن33(7:)إرمياءأصوتهإيسمعواأنالبشرمنيطلبإنهباطنى؟بتدينشء

هذينعندوردكماالتيهفىأدركمبدأوهو34(.5:)عاموسوالبر""الحقغحروا

سلوكياتإنويقولانهناإليهويعودان01(،3:وعاموس33:)إرمياءاشبيين

عنهايعبراندعوتهماأثرمنيزيداول!،اليوم!كماتكنلمالصحراءفىلناس

الربيطالبهمولمقرابينيقدمونإسرائيلبنويكنلمالصحراءفنىقيود:لإون

؟ناولكنهما"،تقدمونالتىكتلك!قرابينيضيفاأنبهماحرىوكانتلك.

)وهو.إسرائيلبنىلقرابينتارتحايكتبانالعمثرينالقرنمنباحثينلاإعظين

؟نواإذكهنوتيينمؤلفينعنالحديثعندصكامبقبولمجظىالذىنفسهلمبدأ
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ومعالصحراء،لعصروينسبونهعصرهمفىالهي!فىالطقوسنظامإلىينظرون

.(إسرائيلبنىلقرابيننقدتاتارتحايدونونكانواأنهمأحديدعلمذلك

الشواهدإلىنظرناإذاوالآنوإرمياء.عاموسمنكلموقفعنبذلكونكتنى

الوثاثقفىالواردةالفقراتكلجانتاونحيناالحديثالأدبىالنقدمنظورمن

والإلوهيميةاليهويةالعهدتشريعاتوأرجعنامتأخرةنصوضاباعتبارهاالكهنوتية

أواخرإلىبالتثنيةوعدنابكنعانالاستقرارفىإسرائيلبنوفيهابدأالتىالحقبةإلى

التيه.فىالقربانيةالشعائرعنمعلوماتتوافربعدمنقرأنفلابدالمملكة!ر

يتحدثا-.االخروجأننجدقليلمنذإليهاالمشارالقديمةافصوصبينومن

لإقناعذريعةو!،بالفعلتقدمالتىتلكلاتقديمهاشرغالتىالقرابينعن

يئروأننجدا183:الخروجوفىمصزمنبالخروجإسراثيللبنىبالسماحالفرعون

بعدهاومااو3304:33:العددوفىإسائيل؟بنىمنليسوهوالقربانيقدمالذى

وكانت.القربانيقدمالذىهوأيفماأجنبىوهوبالاقأننجدو93بعدها.وماو14

فىمحرمةو!،الذهبىللعجلتقدم33،68:الخروجفىإليهاالمشارالقرابين

كلالقربانمناستثناقنوعأنهإلاالفصحإلايبتىولا.النصمنالحاليةالنسخة

أشباهكانواعندماإسراثيلبنىأننقرأنومجب.مذبحأىعنبعيذايتمفيهشىء

قرابننعلىشاهدوهناك،رعويةطدةو!،كقرابينالحيواناتيذبحونكانوابدو

كنهنعرفلأنسبيللاولكن.القدمفىموغلةعصورفىالعربيةبالجزيرةكهذه

القديمة.العصورتلكفىبنوإسراثيلاتبعالتىالطقوس
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الت!فيرقرابينلم.

تقدمكانتالأقلعكلىالربافىالعشاءوقرابينالمحرقاتبأنافقديةالمدرسةشقر

وقربان)خظات(الخطيئةقربانأنتزعمولكنها؟بكنعانالاستقرار!ر-هنذ

إلىيشيرحيثحزقيالفىوردلهمادبهروأولالسبىقبليعرفالم)أشم(نعوض

بعضويورد03(و93:46و13:44ةو049343:)حزقيالعدةمرات؟ليهما

33(.91-.45،3:)حزقيال"خظات"المسمىالقربانعنختفاصيل

واستحدثتلهاسابقةلاالقربانمنجديدةأنواغانجدأنالمستبعدمنأىعلى

نأالمهممنثانتا،نوع.أىمنخارجيةعباداتثمةتكنلمحيثالسبى،بان

نأيفترضأنهأى"أشم"؟و"خظات"بيقصدمايفسرلاحزقيالأنإلىشير

بالألغازاللاويينفىالواردالطقسيزدحمثالحااقعر!ا.عنغنيتانلتسميتين

اللبسالذاتفسيروأفضلالآخرعنمنهايميز*وباالقرابينهذهيصفحين

وجهعلىمعناهاكونيدلاقديمةعناصرشتاتيلملمونالطقسهذامؤلفىما

كماحزقيالسفرمنأقدماللاويينبسفرأالقداسة"تشريعكانلورابغا،.لدقة

ن؟الأقلعلى"أشم"ادقربانبأنتوص03-9133:اللاويينفقراتفإنالزعممبق

أقدمأخريينوثيقتينإلىنلجأأنيمكنكما.المملكةعصرسنواتآخرفى!روقا

فيها.مشكوكقيمتهماأنإلايئا

9أن16ة13الحاقالملوكفىوردالهي!عنيوآشأح!متتضصنالتىالفقرةفى

لنماليوناق(النصفىالمفرد)بصيغة)الجطئؤ"دبيخؤ"أشم"ؤيفحةاددبيخةضحة

النصهذاكانإذاماتحديدويصعبيفكقتيما".كأتتتلالؤث،تيتاإلىذخل

مأعنهاتكفر"خظات"واد"أشم"ادقرابنن؟نتالتىقلكمماثلةآثامإلىثمير

9.لا



الاستعاضةيمكنالذىالمالإلىأمالقراب!منهذهمعسدادهاالواجبالضرائبإلى

الذبائح!طحملل!هنيسدد؟نالمالهذاأنيذكرفمماأىعلى.القرابينعنبه

هناالواردةوالتسميات؟اللاويينطقسبمقتضىهذهالخطيئةقرابينفىتقدمالتى

فىالمألوفمنوليس.الدينيةالطقوسمعجممنفنيةتسمياتشكلاالملوكبسفر

من.العكسبل،ذبيحةتقديميهاويستبدلمالدفععادةتتغيرأنالعباداتتطور

قديمة.أصولذاتنفسهاالقرابينأنإلىضصتايشيرالملوكسفرفىافصفهذاثم

اللاويننت!ثريعاتفىكماالقرابننإلىبالاضافةيدفعمالإلىيشيرافصالوكان

.(تقدمكانتنفسهاالقرابينأنيفزضأنهالواضحفمن58:والعدد،ا-516:

إثيهنمؤإلىشغيى)خطات(خطئةتأكئون)8:صعوبةيقللا8،:هوشعونص

الكهنةأنبمعنىالفقرةهذهبأخذيغرىماوهناكئفوشئثم".تخيفون)أوون(

إلا)خطية،.قربانفييقدمالذىاللحمكليتلقونلأنهمالشعباخطئة"يأكلون

تفسيرإمجاديبررما،قربانمعناهلفالاليست)أوون(إشر6الموازيةالتسميةأن

)انظرالربعندمقبولةغيرشعيرةيمارسونوالشعبفالكهنةنحتلف:أخر

و6"خطيةالكهنةيأكلهاالتىالقرابننوكلا-13(،3،-7،،:هوشعالمباشرالسياق

مننحلإمجادإلايكونلاقدهنا)شر("أوون"لفظفإيرادذلكومع"شر،.

خطيئة.عنقربانبمعقفنيةتسصيةمجرد"خظات"ولفظايوازى،

اتكفيركانتقرابننبأنالإقراربمقتضاهايمكنمتقاربةعدةأراءفهناكإذن

منشيوظأقلكانتبأنهاالتسليممنلابدولكن،المملكة!رفىموجودة

الرباق.العشاءقربانأوالمحرقة
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البخوروتقدماتالنباتيةالتقدمات50

التقدماتإلىداثتاوالضوراةحزقيالفىالطقوسألفاظمعجمفىينحاهلفظ.يشير

التسميةهذهأنالشاخوهن.الدمفيهايراقالتىالقرابينعنالاكتمييزالنباتية

ذلكفىبماتفرقةدونالقربانأنواعكافةصكلىتطلقالسبىقبلمانصوصفى

)منحاه"ا!تردفحين،الدقةإلىتفتقرمقولةو!.الدمفيهايسفكالتىالقرابين

فىغلاهادومع31ا:9وأشعياء14و393:3:الأولصموئيلفى"فيتح"ادمع

معنىتحملأنفلابد533:عاموسفى"شميم"ادومع034:والمزامير13ا:4إرمياء

إذاماتحديدفيهايستحيلأخرىنصوصوهناك.نباتيةتقدمةهوتحديذاأكز

قربانإلىتشيرنصموصبضعهناكوأخيزا.نباتيةأمحيوانيةتقدمةإلىتشير؟نت

حينئذترد"جمنحاه"ا!أنالسببلكن91(و317:36:الأول)صموئيلحيواق

.قربانكلعلىينطبقمعنىوهو)أو!تقدمة!("منحة":العامبمعناها

الحبزوأرغفة،النباتيةبالتقدماتأشبه؟نالضقدمةخبزأنإلىأشرناأنسبق

الحبزويقابله3-31.7:الأولصموثيلفىوردتقديمةقصةفىدبهرهايردهذه

!.يهوه"قدامبانتظاميوضعانو؟ناالمقذس"؟أيهوه،وجه"خبزوبسى"الدنيوى"،

علىيحرققربانأىعلىيصدقعامبمعنى)متبخر("قطوريت"لفظيردوقد

1،13:وأشعياء338:الأولصموئيلفىالمقصودالمعنىهذاكانوربما؟المذبح

والمعنى!.الحيواناتذبح9المؤكدمعناها135،ا؟6الثاقالملوكفىالمشابهوالفعل

الكتاباتفىيثمميم"و"قطوريتهـفطوريت"معنىوهوالعطورأ!تقدماتدالحاص

نأإلىالبعضذهبلذاالسبى.قبلمانصوصمننصأىفىلهوجودلاالكهنوتية

السبى.قبلوجودالايكنلمالعادةهذه
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فهناك،القديمةالنصوصبعضفىموافيطقسوجودعلىيدلمافهناكذلكومع

وفىصمدقها(فى)مشكوك36و603:17:إرمياءفىالمذكورةالوناه(إلبخورتقدمة

الملوكوفى.التقدماتلهذهمذبحبه؟نسليمانهي!أنبيناأنوسبق.ه45:

أنهالمجردشرعيةغيرباعتبارهاالشعائرإحدىالضثنوىالناسخيدين33:الأول

و"ذتخأ؟"نخز":فعلينمستعملآالشعيرةهذهويضاالهي!؟خارجتمارس

الحيوانيةالقرابينإلىوالأخيرالبخورتقدماتإلىالأولالفعليشيرأنوالأرجح

8(.ا:1الأولالملوك)انظر

الجزيرةجنوبمنختمعلىعثرإيلبيتفنىذلك؟يؤكدحديثكشفوهناك

كانتالتىالبخورلأحمالمميزةعلامةلوضعيستعملالختم.هذاكانوربما،العربية

كانوااليهودأنعلىتنصفيلةبردياتأنونكررمقدسها.فىلتستعملتستورد

م(؟ق.535قبل)بنىفيلةهي!فىبخوروقرابينونباتيةحيوانيةقرابينيقدمون

المملكة.عصرأخرفىنشأتعاداتيتبعونوكانوا

منوكانت؟القدممنذإسرائيلبنىعندعرفتبالبخورالضقربعادةأنشكلا

الزمن.بمرورتغيرتالطقوسأنإلاا!ريين؟سيمالاأيقماأخرىشعوبعادات

بعضفىلهاإشارةهناككانتوربما؟متنقلةبمباخرذلكفىيستعانكانوربما

أدواتوفىبعدها(ومااا:6والعددبعدهاوماا.ا:)اللاويينالتيهقصص

الفحمجمراترفعفىبعدفيمااستغملت)كف(والمجرفة)تحطاه(؟لجاروف

هي!فىالإشارةسبقتكمامرةلأولدبهرهوردالمذبحوهذا.المذبحإلىوالعطور

البخورأنويبدونفسها.الحقبةإلىترجعمذابحعنالحفائروكشفت،سليمان

هذهوسرت،أخرىعطريةنباتاتأيةإضافةدونطويلةلمدةيستعملظلالخالص
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15(3:)اللاويينوالبواكيربعدها(وماا3:)اللاويين"ينحاه"ادطقوسفىالعادة

البخورتقدماتوفى.قديمةطقوسوثلاثتها7(34:)اللاويينالتقدمةوخبز

الخروجفىعليهالمنصوصالحليطاستعمالبدأالسبىبعداستحدثتالقالخاصة

العطور"أتقدمةأى"شميم"قطوريتباسميعرفالطقسو؟ن،03،3-38:

الجمع.بصيغة

خاتمة6.

الحيوافىالقربانأنواعونحتلفوالنباتيةالعطريةاققدماتفىإذنهناك

التىوتلكالمملكةعصرفىتمارسكانتالتىالشعيرةبننحقيقيةاستمرارية

السبى.قبلماعصزفىالسبىبعدماشعيرةمبادئنجدكماالسبى،بعداتبعت

منشيوظأكفرالرباقالعشاءقرابننكانتالسىفقبلما،تطورهناككانولكن

تطورتالسبىوبعد.القربانأنواعأهمالمحرقاتفصارتبعدهأما؟المحرقات

المحرقةإلىنسبتالنهايةوفى،أخرىخطوةالخطيثةعنللتكفيرالحاصةالقرابين

بقرابينالنباتيةالتقدماتعلاقةو؟نت،(.1:)اللاوستكفيريةقيمةنفسها

جديدخلي!اسئنالعطريةللتقدماتوبالنسبةتحديذا؟أكثرالربافىالعشاء

فىغرابةولاللتقدمة.جديدبطقسالعملوبدأجديذااستاالطقسوأعطى

هذهأنإلا.تاريخهخلالهاتتبعناعدهقرونعبرالطقسيتغيرألافالغريبذلك؟

بنىقرابننقالمتبعةالطقوسقدمنسيانإلىبناتؤدىأنينبىلاالتغيرات

جوهرها.ووحدةإسرائيل
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عشرالثاقالفصل

إسرائيلىبنىطقولىأصلى

فتوصلنااقوراتيةالنصوصمنالمستمدةالشواهدإلىالسابقالفصلفىاستندنا

ويمكن.قديمةأصرلمنكانتإسائيلبنىقرابننفىالمتبعةالطقوسأنإلى

أخرىشرقيةدياناتبطقوسإسراثيلبنىطقوسبمقارنةالاستنتاجهذاتأكيد

إسراثيلبنوهل.أخذآخزتساؤلأيثيرالتشابههذاأنإلا.مشابهةممارساتبها

الصلاتبأنعلئا؟المجاورةالساميةللشعوبالحضاريةالخلفيةمنطقوسهم

أوعرضيةإماكانتبعيدةبلادإلىأونحتلفةأعراقإلىتنتىالتىالأخرىبالأمم

ثانوية.

الرافدحنهالمحاالقربانا10

الأكديةفىيقابلهالعبرى"فيتغ"ولفظيقؤ؟8الأكديةقللقربانالمألوفةالتسصية

الحرفىوالمعنى.الغربيةالساميةمنمستعازاكانوربماالتداولنادرولكنهزيبؤ8

وكان.القربانمعيقدممماذلكغيرأوجعةأونبيذأوماء)سكيبة،"يقؤللفظ

يوضعوكانالإلهمائدةالمذبحوكان.لإلهيقدمطعاقاشىءكلوقبلأولآالقربان

سيماولاوالغزلانالبقرالحملحممنالناسيتناولهطعاممنلونكلعليها

وفى.بالطبعوخبزومشروباتوحلوىوفواكهوضراواتوسمكودجاج(الضأن

أربعةأورغيقاعش!شدبهرأحيائايصادفناالقرابننأوصاففىأوالطقوس
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أهلعندبهالمعمولالستينىالعدبنظامالأرقام)ترتبطوثلاثينستةأووع!ثرين

(الطقوسأحدثفىمرات)وأربغيومتامرتينتعدالإلهماثدةوكانت(.الرافدين

بهاتحرقمبخرةهناككانتالمذبحمائدةوبجوار.الوليمةإعداديتولىال!هنو؟ن

وفى.الوليمةإلىواجتذابهاالآلهةعلىالبهجةلإدخالالعطريةوالموادالأخشاب

مباخرسبعأوضعثقرباتا:البابلىنوحوهوأوتنايشتيميقدمالبابليةالطوفانقصة

شمتالآلهةالراثحة،شمتالآلهة؟والآسالأرزوخشبالقصبعليهاووضمعت

،.المذبححولكالذبابتجمعتالآلهة،المحببةالراثحة

فىشكوهناك،للغايةلانويةبصورإلاالرافد!فىيستعملالذبائحدميكنولم

مدلس!ثبصرمجةإشارةأيةهناكليسإذالطقوسفىاستعمالأىلهيكونآن

دوره؟نولكن،،السيفأحامليسىعاملهناكو؟ن.العاديةالقرابينفى

والملكالآلهةبننيقسمالطعامو؟ن.ل!لهلحمهيقدمالذىالحيوانذبحعلىيقت!ر

طقسية.نصوصفىمحددمنهمكلونصيباالي!،وعمالالد-شورجالال!هن

صاحبيكنفلم،الدقةإلىيفتقرتوحد،ابقرابنالقرابننهذهفتسميةذلكومع

الم.نصيئاكلهيأخذونهالشعيرةعلىالقائمونكانبلمنه،شيئايستردالقربان

نأإلا،الإلهمائدةعليوضعالذىالطعاممصيرإلىتشيرلاالطقوسيةوالنصوص

لاختفائه.هزلتاتفسيزاتقدم1-1،33:التثنية

يكنولم،المذبحعلىيحرقالذبيحةمنجزءأىيكنلمالعاديةالقرابننوفى

يردولم.الرافدينفىوجودالتوحدوقربانالمحرقةأىإسرائيلبنىقربانلمبادئ

رأكلئاحيوانإحراقيتمف!ن،خاصةمناسباتفىإلاالقبيلهذامنطداتدبهر

تشتملالطقوسهذهو؟نت،والرقيةوالتقديساتطهيرطقوسبعضفىجزثتا
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دخيلان-بدمهوالمسححيوانحرق-أىالطقسانوهذان.بالدممسحعلىأحياتا

تتوافرالتىالغربيةالساميةالشعوبعنأخذاوربماالعاديةالرافدينطقوسعلى

عندهم.وجودهماعلىالشواهد

قربان9باسمخطأيعرفماطامثيلوأقربأيضما.تكفيرقرابينهناكتكنولم

فكيفالبمثزلإيذاءتسىالشريرةوالأرواحللثأؤتسىقدفالآطة!.البدل

نوع)منحيوائايأخذونالرافدينأهل؟نشر؟منلهقدرماالإنسانيتحاشى

والطين،البوصمنلحيواننموذخايصنعونأوطعاقا(للآالةيقدمعمانحتلف

الإنسانعن!!البديلأى"دينانؤادأو"بوهؤادكانافموذجأوالحيوانوهذا

الأضحيةبقتلال!ثريرةالأرواحطارددوريؤدئالذىال!هنيقومثم.يقدمهالذى

وأالآطةغضبفيتحولخاصةبطريقةأوصالهتقطيعأوالنموذجبتدميرأو

غايةفىنصالخطرءوهناكويزولالمريضفيشنىالبديل(9إلىالشريرةالأرواح

خلرقبةوقدمخل،برأسإنسانرأسافتدىبحتل،عمره"افتدى:الوضوح

إلىاللجؤويصكنإ.إنسانصدرمقابلخلصدرأعطى،إنسانرقبةمقابل

كبشبذبحالعهديؤكدالأشوريةالمعاهداتإحدىفنىالشرلصدنفسهالطقس

بنيهورأسقتيئيلورأسبلكبش،رأسليست)هذه:التاليةالكلماتعليهتتلى

فلينخلع،المعاهدةأبنودالبنودحقفىالمذكورأخطأوإذا.وبلادهوشعبهوأمرائه

إلخ"....المذكوريىجلإنهاكبش،يىجلليستهذه.الرأسهذاانخلعكما...رأسه

لأنالمل!غ""البديلأو"البديل"الميكبتعرفعادةإلىنشيرأنفعليناوأخيزا

خطأترجماتعلىغالتاتقومنظرياتو!عليها.قامتعدةطائشمةنظرياتهناك

منالكثيرتتركافصوصرب!بهايتمالتىفالطريقةوبالتالىافصوصلبعض
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ليحلانسأحدلمجتاركانالسنةرأسعيدوفىسنةكلفىإنهفيقال.الفجوات

ورخاءالملكعمرتجديدضمانالطقسهذامنوالغرضوئقتل.الملكمحل

فلدى؟مغايرةنتيجةإلىيؤدىتعقلآأكثربصورةالنصوصتفسيرأنإلاالبلاد.

يمارسببديليؤقىكانالشمسأوكسوفالقمرمستطيركخسوفشرئذررؤية

إليه.الخطرواجتذابالحقيتىالملكعنالخطرلصدظاهرتاالملكسلطاتكل

الحكمفىالحقيتىالملكيبدأانقضائهاوبعديوم،مئةمدتهاالحرجةالفزةوكانت

نهايةفىيقتلكانالبديلبأنالباحثننمعظمويعترف.المعتادةبالصورةجديدمن

إلاابديلموتدبهريردولم،صراحةذلبهعلىتنصلاافصوصأنإلااعهده"،

طبيعية.لأسبابيرجعوقدواحدةمرة

محلبديلإحلالعادةفإنيكنلمأممهشهانتهاءبعديقتلالديلأكانوسبراء

السحريةالطقوسأنكماالرافد-ش.فىالبشرىالقربانوجوديثبتلاالملك

بدل".أقربانيسىلالحيواننموذجإلىأوحيوانإلىالآلهةانتقامبتحويلالخاصة

لمفارنتهامجالولا،الآلهةلتعويضيسىالذىالدينىالشعورلذلكفيهام!نفلا

إسرائيل.بنىعنداقكفيربقرابين

نشأالذىالمتأخراالهودىالطقسأنإلىالباحثينبعضذهبالأخيرالجيلوفى

التسمياتبعضتكونأنالمستبعدمنوليسالبابلى.بالطقستأثرالسبىإبان

ليس)ولكنالتشريعاتألفاظمعجممنمستعارةئروماه"(وئنوفاه")الثانوية

المذبحإلىالعرضيةالاشاراتتكونوأنالبابلية(الطقوسألفاظمعجممن

مائدةإلىتشير11(65:وأشعياء713،ا:وملاش4416:)حزقيال)مائدة(باعتباره

الألفاظمعجمتعكسالتقدمةخبزأمائدة"إلىالشائعةوالإشارات،زائفةأالة
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نفسهالتقدمةخبز%نإلا18(؟14،13:دانيال)انظربليةالبا1العباداتفىالواردة

فىالسبىقبلماإلىيرجعالذىالقديم4-317:الأولصموئيلنصفى؟بهرهيرد

وللإيجاز.الرافدينمنعاداتفيهتبنواإسرائيلبنويكونأنالمستعبدمن!ر

بنىعندالمتبعالقرباقالنسقبينالعرضيةالتماسنقاطبعضهناك؟نتربما

!ف،النسقينبيناختلافهناكذلكعدافيماولكن،بابلفىونظيرهإسرائيل

شك.دونالآخرعنمستقلمنهما

القدماءالعربعندالقربان30

بقايامنهانحتلفةمصادرمنمستمدةالقدماءالعربعندالقربانعنمعلوماتنا

كتاباتفىالواردةوالمعلوماتالمحدثينالعربعندالباقيةالوثنيةالممارسات

الرواياتوذاكهذاوفوق،الجاهليةوالضقوشإليناوصلتالتىالضادرةالجاهلية

لامجتمعةالمصادرهذهكلأنإلا.اللاحقونالعربالكتابجمعالتىالقديمة

بصورةتناوطاينبىافصوصفأحدث؟وكافيةكاملةصورةبناءإعادةمنتمكننا

.الاقتضابشديد()النقوشوأقدمها،صارمةنقدية

نبذهينبىولكنعربىلقربانوصقاباعتبارهكثيزابهيستشهدنصهناك

وأالساىالقربانعنمانظروجهةلإثباتدليلآيتخذأنهمعحاسمةبصورة

باسمونشرتقريتاميلادية004سنةفىسيناءرهبانأحدكتبهاقصةوهوتأكيدها.

العربأيدىفىأسيزاسقطكيفنيلوسابنعنالقصةتح!.نيلوسالقديس

إعدادويتمملاخا.فتيةأسرواإذاكعادتهمالصبحلنجصةقرباتاتقديمهفيقررون

الاستيقاظفىيتأخرونالهمجأنإلا-وبخوروسكيبةوشامذبحمن-شىءكل

ال!تبويضيف.الفتىفينجو(مرئيةتكونأنلابدكان)حيثالنجمةوتفوتهم

718

http://al-maktabeh.com



عنهيستعيضونكانواقرباتايقدمونمنالفتيةمنلديهميكنلمحينالعربأن

ينقضثمدمهوتذوقالجملبطعنالقربانطقوسيؤدىمنفيقومجمل؟بقتل

أجزائهكلاختفاءمنلابدو؟ننيتا،ويأكلونهلحصهينهشونالحيوانعلىالآخرون

محضالقصةهذهفىماوكلالشسس.طلوعقبلوالخاعوالعظامالأمعاءحتى

.أخرىوثائقفىوردمايناقضتفاصيلمنحوتهماوكلخيال

،واحدةديانةطمتكنلمالإسلامظهورقبلالعربأنالأخرىالمصاعبومن

منالقليلإلالديناوليس،لأخرىمنطقةمنتختلفالديانةف!نت؟دياناتبل

الأرجح.أنهيبدوباعلىحديثنانق!رأنوعلينامنها.أىطقوسعنالمعلومات

منطقةو!،العربيةالجزيرةشمالمعإسراثيللبنىمبأشراتصالأوثقكان

لآلهتهميتقربونكانواالمنطقةهذهس!نأننعلمونحن.للغايةالمعلوماتفيهاتندر

مؤكد.غيرمعناهأنولوبشرىقربانإلىيشيرربمالجياقنقشوهناكبالضقدمات،

منأىيكنلمولكنقرباتاالحيواناتيقتلونكانواصفابنىأنالمؤكدومن

مضربفىتقدم!هاكانتبل،مقدسفىيقدمالنقوشفىدبهرهاالواردالقرابين

!ها.العائلةتهممناسباتفىالخيام

نعتمدأنمنمناصفلاوبالتالى،العربيةالجزيرةوسطمننقوشلديناوليس

ولكنهامعروفةاللبنوس!ئبالطحننتقدماتكانت.الربالكتابأوردماعلى

هذهأنإلا؟ويقدميقصالرجلرأسشعر؟نالاحتفالاتبعضوفى.نادرة؟نت

إسائيلبنويقيمالذىكالطقسالقداسةلرفعطقسبلقرباتا،تكنلمالتقدمة

للآالةالحصادوبواكيرالغنائممنإضافىنصيبيقذموكان18(.6:للنذير)العدد

كانتولكنهاعطوؤأوبخورتقدماتهذهالفقيرةالبدولقباثلتكنولمعادةة
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وبالتالى؟مذبحعلىمجرقالذبيحةمنجزءأىيكنولم.بالحيواناتتتقرب

إسراثيل.!بنىعند"فيتغ"واد"غلاه"ادقرابينتوازىتكنلمعندهمفالقرابين

وكان؟العبرية"جمزبئح"كلمةتحملهالذىبالمعنىمذبحثميكنلمأنهوالحقيقة

ربماحجروهو،المقدسالكتابفى"ققميبه"وهوادالتنضبأوافضبيقابلها

يتمثلالقربافىالطقسو؟ن،ل!لهيرمزوكان.للإنساناققريبىالش!يتخذ؟ن

مجوارحفرةفىيتدفقالذىبالدمالحجرمسحوفىالحجرهذاأمامالأضحيةذبحفى

و؟ن.والإبلوالماشيةالأغنام:المحليةالحيواناتمنالأضاصوكانت.النصب

صاحببيديتمالذبحوكان.ل!لهغشايعدالغنمرأسمنبدلأبغزالاققرب

للقرابينيردولم.ضيوفمندعاومنعائلتهمعاللحميتناول؟نثمالقربان

صدقهم.منللتحققسبيلولامسيحيينكتابلدىإلادبهرالبشرية

وسبأمعينلممالكو؟نتأكزتقدتاالحضارةكانتالعربيةالجزيرةجنوبوفى

علىتقدمفىالتقدماتأنواعكلوكانت.وطقوسمقادسوحضرموتوقحطان

الضقوشفىدبهرهاووردللعطوؤوأخرىئبللس!مذابحعندهمو؟نت.مذابح

العامةالعباداتفىالعطوراستعمالوشاعمنها.العديدعنالآثاريونكشف

الأضاحىوكانتم!نكلفىقرابينتقدمالحيواناتوكانتالسواء.علىوالخاصة

كالغزلانأيضمابريةمجيواناتالتقربيتمكانأنهولواليرانأوالغنممنعادة

المذبحعكلىيتمالذبحو؟نبمثرى.إلى-قربانيشيرواحدنصهناكوليسوالنمور

المحرقةأنالشاءومن.العبرية"مزبئح"توازىالتى"مزجمت"يسمىوكاننفسه

هناك.بالمرةمؤكدغيرهذالكن،العربيةالجزيرةمجنوبالقربانأنماطمنكانت

نأإلا"خزق،،بمعنىجذرمنالعباداتفىيستعملشىءإلىيشير"مصرب"لفظ
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و"للمر"مصرب"إلىتشيرالمصربعنتفاصيلبهاتردالتىالوحيدةالنقؤش

الفعلأيضاوهناكللعطورمذتجاتعنىفربماإذنالعطرى،للخشبإصربا

دبهربهايردلافيهاوردالتىالسياقاتأنإلاإ،محرقة)قذتمأوخزق"9بمعنى!هنز

بخورمذبحبمعنىمنهاكلفهمويمكن،أضحيةأولحيوان

نسقإلىأقربالعربيةللجزيرةالقربافىفالنسقمعلوماتمنتوافرلماوطبقا

بينهماالمشتركةالعناصرومن؟الرافدينفىالمتبعالنسقإلىمنهإسرائيلبنى

(عادة)الألفةالحيواناتمننفسهاالأنواعواستعمالالحيوافىبالقربانالاهتمام

وسطفىالدمواستعمالاتالذبيحةلحمفىالقربانصاحبومشاركةكأضحيات

فىالعطورتقدماتوانتشارالعربيةالجزيرةمجنوبالمذبحواسمالغربيةالجزيرة

كانتإسرائيلبنىطقوسبأنالقائلالرأىتؤكدالمشتركةالعناصرهذه،الجنوب

التىالرعويةوالحياةالشعبينمنشأوحدةمرجعهاالتشابهوأوجه؟قديمةأصولطا

يقدمونصكادة)فالرعاةالعربالبدويعيشهاولايزالإسرائيلبنىأسلافعاش

والتجارىافقافىالصعيدينعلىالشعبينبينوالاتصال(قطعانهممنالقربان

منأتاأخذواإسرائيلبنىبأنالقولنستطيعلاأنناإلا(.العربيةالجزيرة)عطور

غيرإسرائيلبنىلنسقالأساسيةفالسماتالقدماء؟العربعنالطقوسهذه

فىمتبعطقسمذبجعلىجزئئاأو!طتاالأضحيةفحرق،العربيةالجزيرةفىمتوافرة

شمالفىكهذالطقسوجودلاولكن،إسرائيلبنىقرابينأنماطمننمطكل

دللعلىيقومالعربيةالجزيرةيحنوببوجودهاوالزعموسطها،أوالعربيةالجزيرة

الشك.يحتمل
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الكنعاشالقربان30

التلميحاتنحتلفة:مصادرثلاثةمنصمبتمدةالكنعافىالقربانعنمعلوماتنا

وإلهاتالبعلآطةعبادةعلىيصبهاالتىاللعناتأوالمقدسبالكتابالواردة

فينيقيافىعليهاعزالتىوالنقوشفيها،يشاركونإسرائيلبنوكانعندماالعشتار

شصرة.راسونصوصومستعمراتها،

خالضاكنعانئاليسماكلبتنحيةنبدأأنينبنىالتوراتيةالإشاراتومن

ب5و33:ب313:الثافى)الملوكافجوموعبادةالمتأخرةالأشورية؟لعبادات

)حزقيالالمتأخرةالنصوصفىالملغزةأوالوفيقيةوالطقوسا-35(،445:وإرمياء

فيما)سنتناولهاأيضاالرضعقرابيننحينأوإذا3(.و3:66-655:وأشعياء87-13:

القرايننأننجدإسائيل(بنىعندمشروشكايكنلمالبشرىالقربانأنلبيانبعد

.ليهوهتقدمكانتإلتىتلكعنمادئاتختلفلاالتوراتيةللشواهدوفقاالكنعانية

والقرابننالبخوريقدمنوصيدونياتوعمونياتموآبياتيضمسليمانحريم؟ن

توحدوقرابنن)غلاه(محرقاتيقدمتعمانوكان8(،ا:االأول)الملوكلآلهتهن

ويتبين7\(.5:الاق)الملوكليهوهإلابعدمنيقدمهاألاونذرأخرينلآطة)فيتغ(

وإيلياالبعلأنبياءكانكيف18(الأول)الملوكالكرملعلىالقربانوصفمن

هذهتكنلمإنينتنىالقصةمنوالغرضنفسها.بالطريقةمحرقاتهميعدوننفسه

فىالكنعاقالطقسيتبعياهوأنويفترض.للبعلالقربانلتقديمالمعتادةالطريقة

"غلاه"وا!"فيتح"ا!دبهريردوفيها18-37(01:الثافى)الملوكالبعلمعبدقصة

يلخصانالملوكلسفرىالخثنوىافاسخعندبخوروتقدماتقربانولفظامغا.

33:الأول)الملوكيهوذاملوكمنملككلعهدفىيدينهاالتى"المرتفعات"عبادة
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سبقتالتىالسنواتفىسليمانعهد)فىوحمتىإلخ(4،ا:وحمأ134:الثاقوالملوك4

يوردإرمياءأنإلا،ليهوهتوجهقرابينهناكو؟نت3(.3:الأولي)الملوكالهي!ناء

13،1317،ا:وا79:)إرمياءللبعلالمقدموالبخورالقرابينعننفسهالمسميات

"هفجيل"وليس)يظير("يغيل"النصوصهذهكلفىالمستعملوالوزن93(.؟3:

8ا:1الأولالملوكانظر)ولكنيهوهلعبادةعادةيستبتىالأخيرفالوزنءهقطير(،

نأتعنىلاالصياغةفىالدقةفهذهذلكومع15(؟3:وهوشع4835:!إرمياء

التىالطقوسبسببالعبادةهذهيدينلاالمقدسفالكتابنحتلقا.؟نالطقس

فطبقاإذن.يهوهغيرلآطةأوشرعيةغيرمقادسفىتقدمكانتلأنهابل!ستتبع؟

بنىوقربانالكنعاقالقربانبينجوهرىثشاب!هناككانالمقدسبالكتابوردلما

يتصلفيماالواردةالتسمياتأنتثبتلاالوراتيةافصوصأنإلا؟إسرائيل

والكنعانيين.إسرائيلبنىمنكلعندواحدةكانتبالقربان

وما.والقرطاجيةالفينيقيةافقويقفىالكنعانيةالتسمياتعنالبحثويمكن

وقائمةالقرطاجيةالأسعارقائمةتسميانأسعارقائمتاالقرطاجيةافقوشمنيهمنا

التىالنقودالقائمتانوتحددأفريقيا(.شمالمنالحجرنقل)حيثمارسيلياآسعار

يعطىالذىوالجزءلل!هنيعطىالذىوالجزء،القرابينمننوعكلمقابلتدفع

لشقديمالدوافعيوضحانولاللطقوسوصقاتقدمانلاأنهماإلا؟القربانلصاحب

العبرية(فىكصا"منحاه")تسىالخضراواتتقديمجانبوإلى.القرابينمننوعكل

و"شييمو"صمواعات""طل":القربانمنأنواعثلاثةإلىمارسيلياأسعارقائمةتشير

القربانلصاحبيعطىولالل!هناللحممنضئيلجزءيعطى"!ل"ادفى!طل".

؟القربانلصاحبوالبقيةلل!هنوالساقالصدريعطى"ص!واعات"ادوفىشىء؟
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رقيةفىطاثريقدمحينإلا!طله"شيمادفىالنحمتفسيمكيفيةإلىإشارةتردولا

الأح!مهذهوبمقارنة.القربانصاحبنصيبمنانلحميكونحيثتطيرأو

التكفيروقربان!لمحل"ادبننالمطابقة%لىالباحثينبعضذهباللاوي!بسفر

للتيقم!سبيلولا.والمحرقةجمل""شيمادوبينألضوحدوقربان"صواعاتهادوبين

بنىعندشلاميم""قيتحوا!"صمواعات"ادبينشبهوأوضح؟التطابقهذامن

قائمةقارناإذاتعقيذاالأمرويزدادواحذا.ليسالمسمىأنيلاحظولكنإسرائيل

واد"!لهل"لدالشىءبعضنحتلفةأح!قاتضعف!أيضا؟القرطاجيةالأسعار

داخلحتىالاختلافاتبعضهناككانتإذن"!ل"."شيملددبهرولاصعواعات"8

العالمبقيةفىمتداولةكانتأخرىسممياتنجدكما.نفسهالقرطاجىالنسق

إلىجنتا"علت"لفظيردالرومافىالعصرفىحديثقرطاجىنقشفنى4القرطاجى

وبردالعبرببن؟و"ينحاه""غلاه"لفظىبفابلانواللفظان"منحت"،لفظمعجنب

بأحدخاصةشقفةتؤكدهالعطورواستعمالعدة.نقوشفى)نذرأ("عززلفظ

و"ئبوناه"ئطوريت"لفظىيقابلعاأىو"لبنت""قطرت"عنتتحدثالطقوس

سفربعدماإلىتعودجميغاولكنهانحتلفةعصورإلىالنقوشوترجعالعبر-ش.

إسراثيلبنىسبىسبقتحقبةإلىترجعنقوشهناكنفسهافينيقياوفى.اللاويين

العصربهذايتعلقوفيماالقرابنن.عنمعلوماتأيةتحوىلاوللأشاولكنها

قبل.منإالهاأشرناالتىاقوراتيةالنصوصعلىنعتمدأنإلاأمامناليس

النسقأنإلانستنتجلالاحقةبنقوشالواردةبالمعلوماتالنصوصهذهوبمقارنة

محرقاتيقدمانف!هما،إسرائيلبنىعندنظيرهيشبهكانالكنعاقالقرباق
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عنمستقلةبصورةتطورمنهما*أنإلاوعطوؤوخضراواتتوحدوقرابين

دائتا.واحدةفيهماالمسمياتتكنولمالآخز

إلىترجعنصوصبضعالآثاريوناكتشفالقديصة--أوجاريتشمرةراسوفى

وجمعوا.بفلسطينإسرائيلبنىاستقرارقبلأىالميلاد،قبلعشرالرابمالقرن

المسمياتمنمقابلهاإيجادوحاولواالأوجاريتيةالقربانيةبالتسمياتقوائم

الأوجاريتيةالتسمياتمعافىلأنمؤكدغيرالمطابقاتهذهمنوالعديد.العبرية

)قربان(-"دبح":الطقسيةبافصوصيردماوأهمها،الشكمستوىفوقليست

تقابلقد(محروقة)تقدمة"أشرف-"شلاميم"؟صلح()تقدمة"شلمم""فيتغ"،

كمقابل"اثم"لفظوضمعكما.المذبحعلىجزئئاأوكتاتحرقكانتالتىالقرابين

!شهناكإنبل؟الإطلاقعلىمؤكذاليساللفظمعنىأنإلاالعبرى،"أشم"للفظ

أوصافمنشمرةراسبقصائدوردماولعل.الساميةأوجاريتلغةإلىانتمائهافى

مقتضبةنصوصمنالمستقاةالتسمياتمنالحفنةهذهمنأقتمالأفعاللعض

:تقولفقرةيهيرتاالطليقدمالذىالقربانقصةفىويطالعنا.شائهة

حتىوأصابعهالمرفقحتىيديهوغسل،(وجههعلىدئااوضع)وليسوجههودهنانهض

طعامهأفضلقي،بيديهصغيرحيوانيده،فىقربانخلوأخذالحيمةظلودخلالكتف

حتىتسلق،البرجقمةإلىذهبفضة،منكأسفىالنبيذسكب،قربانطير...؟أخذ

التنينابنبقربانه،بغلويثزف،أبيهاللللثورذبحالسماء،إلىيديهرفعالجداؤكتف

بتقدمته،.

ماعلىبالقربانصلةلهيكنلمالطعاموهذا،البلدةلأهلالطعاموأعدنزلثم

الوصفهذانعتبرأنالسخففصنذلكومع.محرقةالقربانل!نوإلايبدؤ
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الفينيقيةكالنقوششمرةراسنصوصأنأيضايلاحظوقدطقشا.الشرى

أهمية.أيةالأضحيةدمنوليلاوالقرطاجية

عصورعدةومنالأماكنمنالعديدمنمستمدةهناالواردةوالمعلومات

كلأخذواإسراثيلبنىبأنالاستنتاجتبررلاأنهاجانبنامنونرىنحتلفة.

أقربإسائيلبنىطقسأنإلىبالفعلتشيرولكنها،كنعانمنالقربانيةطقوسهم

لننالصلةولعل.العربيةالجزيرةأوالرافد-شطقوسإلىمنهاكنعانطقسإلى

نبينها.أنوسنحاولعنهايعرفمماأعقدكنعانوطقسإسرائيلبنىطقس

العمرائيلبغىعغدالقرباشالطقساضل".

الشعوبشائرعندعنهاكنعانوطقسإسرائيلبنىطقستميزالتىالسمةإن

وهو،مذبحفوقمجرقالأقلعلىمنهبعضيحرقأويذبححننالحيوانأنالسامية

بيونالمو2عرفهولبهنالعربيةالجزيرةأوفىالرافد-شفىوجودلهيكنلمطقس

الشعوببهتتصيزطقسفهوثممن.المقدسالكتابقلميحاتطبقاوالعمونيون

55!!!الأصليةبصورتهفالقربانأيفما.إغريتىطقسولكنهالغريية،السامية

أخروبعضمذبحعلىمجرقالذبيحةمنفبعض"فيتح":ا-باوثيقةبصورةيرتبط

فيهتحرقالذىاهـ"غلاه"وقربان.مقدسةوليمةفىبقيتهوتؤكلللكهنةئعطى

!امنأندركثيزاكانتالتىالإغريقيةالمحرقةيماثلمذبحعلىكلهاالذبيحة

كانتوالتىاهـ"فيتح"(منأندرالأمربادئفى"غلاه"ادكانت)حيثكاحه

منافطاقهذاتوسيعويمكنالموقى.والأبطالالسفلىالعالمأطةعبادةعلتقت!ر

اد!ل!أنإلىمثلآالإشارةويمكن،العباداتفىأخرىحقائقليشملالصلات

كمذبح.تستعملكانتالتىالمرتمعةأى"باماه"ادتقابلو"مذبح"())منصة(
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الهيلينيينسبقتحضارةظلفىنشأتالمتقاربةالعاداتهذهأن!الأرجح

علىبعضهاأوكلهاالذبيحةحرقفعادة.المتوسطشرقساحلطولضكلىوالبهنعانيين

ليسأخرىناحيةومن.فلسطينإسرائيلبنىدخولقبلبكنعانوجدتمذبح

نمطأقدمولعل،بداوتهمإبانالعادةهذهإسرائيلبنىممارسةعلىمؤكدديىثم

بتاريخالصلةوثيققربانوهو،الفصحخملتقدمةفىحتاظلمامارسؤقرباق

دورفيهللدموكانمجرق،فيهالذبيحةمنجزءأىيكنولمالصحراء؟فىحياتهم

فىتوافرتالسماتهذهكلأنرأيناأنوسبق؟المؤمنونيأكلهاللحموكانمهم

الكنعانيينعنأخذوابكنعاناستقرواأنوبعدالقدماء.البدوالعربقرابين

القرنجانينهذينربطاثم؟مذبحفوقيحرقا؟نااللذين)فيتح"واد"غلاه"ادقرباق

طايكنولمفعاليتهااستعادتطقوسف!إذن-بالدمالمتعلقةالفديمةبالطقوس

علىكلبعدفيماوالإسائيلىالكنعافىالطقسانتطورثم-الكنعانيينعندوجود

تأخذأنتحاولكفرضيةإلاإسرائيلبنىطقسلأصلالتفسيرهذانقدمولاحدة.

الاعتبارفىحالتاالمتوفرةالمعلوماتكل

إدل!رائيلبنىعندالبلثمرىالقرباق50

عنبديلآتذبحكانتالحيواناتأنالمقارنةالأديانمؤرخوقدمالتىافظرياتمن

بقتلونأصلآالبشركانواأنالباحثينمنكثرةمنهاستنتجأمروهوالبشؤ

بالسحرترتبطكانتالرافدينفىأالعوضقرابين9أنإلىأشرناأنوسبق.كقرابين

بنىعندالذبيحةعلىيدهالقربانصاحبوضععادةوأنبالدينارتباطهامنأكثر

هذهإلىوسنعود.القربانصاحبعنبديلالأضحيةأنتعنىتكنلمإسرائيل

.القربانعننظريةنعرضحيثالتالىالفصلفىالضقاط
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استثناء؟نأنهإلاالقديمةالشرقدياناتفىعرفالبشرىالقربانأنالحقيقة

كانم!رتاريغفجرفنىحقيقتا.قربائااعتبارهفىيترددالمرء0تجعللرجة

واستبدلالعادةبطلتماسرعانولكنأحيائا،يعدمونالأجانبأوالمسجونون

مثالهناكالرافدينوفى.صلصالمنصغيرةنماذجفىينفذرمزىإعدامبها

وجدالذىالهياكلمنالكبيرالعددويبين؟إليهأشرناأنسبقالذىالبديلالملك

لاهذالكن،معهميدفنونكانواوخدمهمالملوكزوجاتأنالملكيةأورجبانةفى

الشاهدسوىهناكليسالعربجزيرةوفى.كقربانيقتلون؟نواهؤلاءأنيعنى

فيه.مشكوكشاهدوهو،المحدثينالباحثينمنقلةساقهالذى

ستتطرقنقطةو!الرضعبقربانوتتعلقفينيقيامصدرهاابخصوصوأوضح

تقاريرفىغاجماوتردالبناء!بقرابين9يعرفماأيضاوهناك.مستقلةفقرةفىإليها

اطيكلهذهأنوإلقاعدة؟الكنعانيةاللداتبحفائرالخاصةالفلسطينيينالآثاريين

تحترضعوهميموتونالذينالأطفالدفنكانتالشائعةالعادةأنعلىإلاتدللا

الملوكفىإليهالمشار)كالمثالحسماالأكزالأمثلةبعضهناكولكن،البيتأرض

حضاراتعلىتصدققدالبشرىالقرباننظريةإنقلناأنوسبق34(.16:الأول

ويرىيمارسونها.كانواإسرائيلبنىحتىأنهتأكدولكن،إسرائيلبنىعداالشرق

لآطةبشرئاقربائايقدمون؟نوا!!رائيلبنىمنالمرتدينأنالاحثينبعض

وآطةيعتبرونهكانوا)حيثليهوهكهذهقرابينيقدمونكانوامنمنهموأنالأغياؤ

تعزفكانتالقديمةعصورهافىيهوهعقيدةوأنواحذا(شيتاهذهالأغيار

نقدىمنظورمنعنهاالدفاعيصعبنظريةو!بها.تقضىبلالبشرىبالقربان

هذه.بصيغتها
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التاريخيةالأسفارقصصمن.التاريخيةالنصوصفىالبشريةالقرابين)أ(

الأولالملوكقليلمنذوأوردنا.الفرضيةهذهيؤيددليلآيؤخذماالمقدسبالكتاب

أشاشقاؤضعغبكير؟"بأبيزاتمأريحاالبيتئيلىحيئيلأعادأخابعهدفنى3!أ16:

النصمعنىحولجدلهناك36(.6:يشوع)انظرأئؤاتقا"تض!تضييير؟قودشخولت

فىالدينىفينيقيابتأثيرتفسيرهيسهلفإنهبناءقرابينإلىيشيرلوكانحتىولكن

بلقرباتا،يكنلم(يهوه)قداميتمحينحتىالحربأسرىفإعدامأخاب.عهد

ذريةتسليموقصة3(.الفقرةوانظر1533:الأولصموئيل)انظرهـجيرم"بوفاء

31:الاق)صموئيلجبعونمرتفعةعلىلأوصالهموتقطيعهمجبعونلأهلشاول

أهلفأضنى4دمدينمنإبراءباعتبارهاإسرائيلبنىنظروجهةمنتقدما-14(

ذلك(،علىضوةاتلتىشمرةراس)قصاثدخصوبةطقسصورةثأرهمعلىجبعون

شيئاتقوللاالقصةهذهفإنإسرائيلبنىمنيكونوالمجبعونأهلأنبماولكن

والمعنى03-.4(،ا:ا)القضاةيفتاحقصةسوىيبتىولا.إسرائيلبنىديانةعن

إذاكمحرقةلاستقبالهبيتهمنيخرجمنأوليقدمأننذريفتاحأنللنصالواضح

باعتبارهائروىالقصةلكنقرباتا.فقدمهاالوحيدةابنتهوكانتمنتصزا،عكاد

ابنهذبححينموأبملكفعلكانوكذلك،بالصدمةوتصيبمألوفةغيرحادثة

مجالولا37(.3:الثافى)الملوكبنو)سرائيلحاصرهاحينبعاصمتهتلفوقالوحيد

إسرائيل.بنىعندالطقسدراسةفىدليلأيفتاحقصةلاتخاذ

طلبجينا-91(33:)اقكوينإبراهيمقربانبقصةالباحثينبعضويستشهد

لذبحرفعتحينيدهأوقفولكنه،محرقةالوحيدابنهيقدمأنإبراهيممنالرب

وتبريرتفسيرمنهاالقصدإنيقالقصةوهذه.بكبشالطفلوافتدىإسحق
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عقليةفىالقصةفمعنىدلكومع.بالبشرىبالقربانبالحيواناتالتقرباستبدال

الربأمرفعندماتمافا؟نحتلقايبدوالآباءتاريغفىسياقهاوفىالتثوين؟تب

.لاختبارإبراهيمإيمانيعزضكانالإلهيةالوعودفيهتركزتبابنهبالتقربإبراهيم

وأى.لذريتهبذلالذىالوعدبتجديدطاعتهعلىإبراهيموكوفن،عادىغير

الربلرحمةببقائهيدينجنسهأنتعنىبأنهايسلمالقصةهذهيسمعإساثيلى

القصة؟فىثانوىولكنهأيضاطقسىغرضوهناكالأكبرالجدلطاعةوبرخائه

وربما.لآلهتهمالكنعانيونيقدمهمكماليهوهالأطفاللايقدمونإسرائيلفبنو

بالحيواناتاققربفيهيتمكانمقدسبناءعنقديمةح!يةالقصةوراءكانت

-المقادسمنبغيرهانلقدسهذامقابلةالغرضيصبحوبذلك؟الدايةمن

الاستنتاجقأكيدشأنهمنهذاأنيإلا.البشريةالأضاحىبهاتقتلالتى-الكنعانية

.البشرىالقربانإسرائيلبنىديانةرفضوهوألا،تأكيدهإلىالقصةتهدفالذى

فنصأيضا.مقنعة.غيرالأنبياءكتابا!منالمستقاةالأدلةالأنبياء.نصوص)ب(

إلىيشيربأنهال!يسفمولاعدةبمعانيويزجمشديدغموضيلفه133:هوشع

لأوثانتقدمقرابينعنيتحدثفهوإليهيشيرلوكانحتىولكن؟البشرىالقربان

يهوهيجيبونوالشعب،سياقمناجزثاعتبارهينبىا-68:عيخاونصويدينها.

غنبكيرىاغيمقلزئحب؟أئقايىبزتؤايئائيهتالث!بأئوفيالزثئمتمر"قل:بسؤال

8()فقائلأمجيبهالربولكن7()فتفميىأ"خطييماغنتجشدىثتزةقغضتيئ

نظرفىبأطفالهالمرءفتضحية؟واضحوالمعنى".الحق"اتباعسوىمنهيطلبلاإنه

نأهذايعنىولا.الزيتوس!ئبالكباشبآلافاقضحيةعنسخقاتقللاالنبى

سفرفىجدلوحولهمتأخرنصوهناك.ليهوهببنيهمالتضحيةاعتادواإسرائيلبنى
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عادىبقربانينقضهولكنه،دينىطقسفىرجلقتلإلىيشير663:أشعياء

قليل.بعدوسنتناوله35-0336:حزقيالنصإلايبتىولا.بيجل

بعضيعتبرهماالبكرالابنتتناولالتىالنصوصمنالبكرالابنتشريع)%(

أتاآشمعهؤغتيك.بتقيردتفغلكذلكئغطيني.تييك"ؤأنجكاشحاسئا:افقاد

غيرحكموهو38-93(.33:)الخروجإئاة"ئغطينيالثيننانجؤآؤفيائيتغتكون

الحيواناتبأبكاروالضحيةالبشرأبكارافتداءعلىتنصالتىوالنصوصمقيد،

قديمةلعادةتخفيقاواستنتمتأخرةإنهايقال91-.3(و،3:ا-15ا3؟:)الخروج

نقادينسبهماالأخيرينافصينأنملاحظةينبىالرأىهذامقابلوفى.قاسية

.38-3393:الخروجلفقرقمعاصرشويعتبرونهماللتوراةالفذيمةللمصادشالأدب

كهنوتيوننساخدونهماحيث1-133:للخررجبالنسبةصحيحوالعكستقريتا.

زجمقايجبكيرعؤكللياقذسمق38-33:93:كالحررجمقيدينغيروهمامتأخرون

أبكاربأنيسلمالنصينو*لي،.إئةائتقاثيم.ؤينالئالي!ينإيئزائيلتنييق

منهاالب!ثرىلكن،ليهوهالأبكارف!:البهائمأبكاركحكمليسحكمهمالبشر

يقضىإسرائيلىطقسمنماأنهالمؤكدمنفيبدو.يذبحوالحيوافىئفتدى

البكزبالابنبالتضحية

غيزقزاثمىأنجض!ا)زأغظنئفنم35-03:36:حزقيالنصالنقاديوردذلكعلىرردا

زجمقايجموالئايىفيأتجازواإذيغطاتافنمؤنجشصئفنمبقاتخئونلآؤأخكائاضالجبما

؟نتالعادةانيقولافصهذاأنويبدوالزب".انااقيغقنواختئلأبيذفنم،

بأنالقولالسخفمنول!!.الربمنبأمرحرمتوإنهاإسرائيلبنىعندشاثعة

يقلولا،تاريخهمعصهـفىأىفىالأبكار؟أبناثهم"كليذمجونكانواإسرائيلبنى

لا31



له!قهاللإ6ا!فأ31انهب!إانجرو!!اميراأثبرصمع-يدين.ذبحالذىحزقيالبأنالقؤلىسخمذ4ا

الب!ل!نه*تجما!ل!مبن،فيميصبةاصهذه!آلعا!ثأن-مجول-ءبخاطرهآنيبكنؤنلا+6؟فى

أفعالهاالإاليةا!للإرأدةيعزوفهوحرفتاتؤخذأنلاكاينبىالنبىهابأ!م!3

?ععر3اش!لحفه9ث---

ايخ!!لمأ!بكلجلبخماالربمشيئةإلىشىءكلويحيلوشرفا؟خيرهاالبشنز

فى*إلثيا!لىا13-135:متىبهيستشهد)وهونص9-.61:وأشعياءإلخ3،و31:7

نح!دب!بئ38:"36-الرسلأعمالروما:يهودإلىإشارةفىوبولس،يسوعح!يات

ض!9بهي!إسرائيلبنوفضلالأبكازكللهيقدسواأنإسرائيللبنىيهوهأمر

جي!ا"لابيذفئم،ودنجسهمغيهمفىالربفتركهمقرباتا.أطفاطموذبحواالكنعانيون

وبذ!أبعليهاعاقبالذىوهوبالخطيئةتنبأالذىفالربالزب".أتاأقتغقغوا

إلالبس،دونالحقيقةحزقيالويورد.غموضمنيلفهابماالخلاصدائرةدخل

ةا؟ح/ايخاذئرقةفزتقغايئؤتئوا9الصدد:هذافىلإرمياءصريحةعبارةلديناأن

)إرمياءقفي!غلضجذؤلآبيماآفزلثماتذىبأنتايىيهثمؤنجت!ئمتيالحخبرفرهئوتمائنن

5(.91:!انظر731:

فىالجدلمنكثيرحولهدارآخرلسؤالالطريقتمهدوالآنمثخ.قرابين)ء(

ورد(واللاتينيةاليونانيةالنسختينفى)"ففخ""فيك"فلفظ.الأخيرةالسنوات

الحافىالملوكفىثم(3-ه3:ؤ1831:)اللاويينأالقداسة)تمثريعفىمراتخس

إعادةو)ربما(7ا:االأولالملوكفىتصحيحهوينبنى35؟33:وإرمياء3301:

أنثىأودبهر-طفلبقربانيتصلفيمادائفايردواللفظ33(.03:إشعياءفىصوغه

33:وإرمياء3301:الثاقالملوكفىجاءكماذلكوحدثالنار"؟فى"مرإنهقيل-

لم"فيك"لفظأنومع.أورشليممنبالقربهنومابنوادى)تو!ت(مشواةفى35
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:3وإرمياء36:وا31و163:17:الثافىالملوكفىدبهرهوردنفسهالطقسفإنيرد

هذهأنويلاحظ33.93:حزقيالوربما31ا:3والتثنية5و31:91و7:)؟(34

المرتفعاتوأنالمرتمعات؟فىتمارسالتىالعاديةبالعباداتلهاصلةلاالقرابنن

لوصفهـباماه"لفظفإيرادوبالتالى؟الشعيرةهذهإلىإشارةدونغابئدبهرهايرد

هذهمنالمفضلأنيلاحظكماما.حدإلىالدهشةيثيرهنومابنوادى"مشواة(

فقرب4بأورشليمالمحيطةالمنطقةعلىالشعيرةيقصرلوكانيبدوكماافصوص

فىأورشليمكهنةتعاليميعكستشريعوهو"القداسةاتمثريعإصراريعللالهي!

فىإلاتمارسالقرابينهذهتكنولم.الإشارةسبقتكماالمملكة!رأواخر

غلبتحين3(16:افافأعصرأحاز)الملوكفىمرةلأولدبهرهاووردبعينهعصر

1313:واقثنية1731:افافىالملوكويدينها،العباداتعلىالأجنبيةالتأثيرات

العادةهذ.أن!واحدةنتيجةإلىتؤدىالنصوصوكل.وثنيةعادةباعتبارها

الناطقينكلوحرمهاالخارجومنإسرائيلبنىتاريخمنمتأخرعصرفىدخلت

ولمالكهنوتيونوالكتابوالأنبياءالتثنوىال!تبومنهميهوهعقيدةبلسان

إسراثيل.بنىعندالقرابننطقسمنجزةاشكلتأنمجدث

افقولشوتضم(.الواسع)بمعناهاالكنعانيةالحضارةإلىيرجعأصلهاأنوالأرجح

باللاتينية(مه+ه"عاه،)تكتبائز"ئلكعبارقىالمحدثةوالقرطاجيةالقرطاجية

"الإنساناتقديموالحتلاأتقديمتعنيانالعبارتننهاتننأنوالمرجحادم".ؤئلك

لقيةتدعمهاقفسيروهذا.يفتديهبحملأوبرضيعقربانإلىوتشيراناقوالىعلى

عظائاتحوىجرارعلىالآثاريونعثرحيثبقرطاجتنيتمقدسفىعنهاكشف

سيكولوسلديودورسشهيرنصأيضاوهناك.وأطفالوماعزلحصلانمحروقة



سببهاأنأهلهاواعتبر،كارثةقرطاجهددتمق.031فنى(."؟ه؟اهأ!.؟؟أول،رود)4

بهماستبدلواثمالأصحاء،بأطفاطمإليهيتقرلبون؟نواحيثكرونوسغضب

هناكو؟ن.عائلاتهمأنبلمنطفلمئتىفقدموا.اشتروهمأطفالأأومرضىأطفالأ

.الفرنداخلإلىبهودفعيديهعلىبطفلذراعيهمادوهولكرونوسبرونزىتمثال

إليهاألمحصكادةوجودعلىدليلفالقصةنحتلقةأمحقيقيةالتفاصيلأكانتوسواء

أيقما.آخرون*سيكيونكتاب

فىدبهرهافورد"ئلك"ادتقدمةأمامتأخزلعصرترجعوالنصوصالنقوشوهذه

حتىئعثرولمالميلاد.قبلالسادسأوالسابمالقرنإلىيعودانمالطةمننصبين

كانالأطفالقربانأنإلانفسها،فينيقيامننقوشفىالقربانيةالتسميةعلىالأزا

لاعأهء5!؟دا)يوسيبيوسبهااستشهداالبلوسىلفيلونشقفةفهناكفيها":يمارس

بأعزيتقربون!كانوا:قديمةعادةطم؟نتالفينيقيينإنتقول(."ء،مه09+،7!51،

يورفيرىويقولخطزالشعبيتهدد؟نحين"الغموضملؤهابطريقةأطفاطم

+45!أ+دا"ح+!3سنخونياتونكتبالذىفينيقياتاريغإن.+لأ؟"مهء(ءه.+أ؟11،50)56

تقدمكانتالتىالأطفالقرابينعنياتبالح!زاخزاكانالببلوصىفيلونوترجمه

روىالتىيةبالح!وصلحلقةافصوصهذهوتقدمالكوارثا.فىلكرونوس

محرقةابنهقدمالذىموآبملكإلىالإشارةأيضاونذكرسيكولوسديودورس

37(.3:الثاق)الملوكعاصمتهحوصرترماعض

فىفينيقيامنإسرائيلبنىإلىطريقهوجدربمابحرقهمبالأطفالتاتقربإذن

حالتينسوىالمقدسالكتابيذكرولا.دينيةتوفيقيةنزعةفي!أسادتحقبة

حيثالفينيقيةللقرابيننفسهاالاستثنائيةالظروففيهماالباعث؟نمحددتين
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وإفرايم،سوريابينالحربوقت3(16:الثاق)الملوكالنارلعبرابنهأحازدفع

دبهرهيردلاماأشورئاخطزاواجهعندما6(31:الحافى)الملوكمن!تىفعلوكذلك

وما3311:افاقالأيامأخبارفىإبالتلميحكانربمأولكنالملوكبسفرى

فىتحريمهاعلىالنصإلىدفعحدإلىمنتشرةالعادةكانتفربصاذلكومعبعدها.

بافصذلكتذكرلاالفينيقيةإفصوصأنومعوالأنبياء.واللاويننالتثنيةأسفار

وعرفهاقرطاجفىكمافينيقيافىئلك"يسىالقربانكان(احتمال)مجردفربما

للفظالقربافىفالمعنىذلكصحإنحقولكننفسها.بالتسميةإسرائيلبنو

أصلآ.المعنىبهذايؤخذلمولعلهإصاثيل،بقعندنسىماصطن

العمونيننإلهو؟نشمؤوراسأشورلهة2مجعفىتيكيسىإلههناكو؟ن

33:انقوالملوك33!1،ه،!1:الأولوالملوك3.؟ا:الثافى)صوئيليلكميدس

لالهلتبهـييك"لفظأنوالغالب.ننسهللفظش!أخرسوىاسصهيكنولم13(

سفرفىنفسهالمقدسالكتابقنجد.العامالاسموإيراد.العلماسمهمنبدلأير

يتصلبسياق)فى+03:لأشعياءالمشوريابصوفى)ييك(579:أشعياء

و"7نئيك":أدرئيك")8ألهةأساءفىمركتانجد.كماهنوم(،ابنوادى)مشواة"

فهذ.إذنكقرافي(.الأطفالبحرقيتصلسياقفىأخرىومز1731:الثافىالملوك

وأ93(33:)حزقيالصنما؟ن)ييك(قيكلالهتقدماتتعدكانتالتقدمات

القئيكوالصيفة،3(.3:إرمياء)ربماطزاأو35(و915:33:)إرمياءتقلأ

تولكلالقارئمجثالاعلالفىبتغيرتنسيرهايمكنافصوصهذ.فىسادت

)قارن،3.3:إرمياءقأيضاالصوائتقراءةالحقيقةفىوهذ.طر(5)يخزى،ئشت

(.الأعلامأسماءبعضوفى901:وهوصع3؟!؟؟إرمياءفى"بغل"محلئثت"إحلال

*5



ولكن.الآنحتىنهاقحللهاوليسالتعقيدشديدةالمسأنةأنالواضحمز

قربانأنفالمؤكد؟ئفك"!تقدمأو"ئفخ"لإلهتقدمالقرابننهذهأكانتسواء

إسراثيل.بنىطقوسعلىدخيلآشيئا؟نالنارفىالأطفال
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عشرافالثالفصل

للقرباناالدينىالمغز!

بنىعقليةفىالدينىمغزاهوما؟القربانمنالغرضماالأخيرسؤالناإلىالآننأق

مجثناوفى؟بالربالإنسانعلاقةعنمفهومهمفىلهكانتالتىالم!نةوماإسراثيلأ

المقارنةالأديانفمؤرخو.خطرينمننحترسأنعليناالتساؤلاتالذهأجوبةعن

نحتلفةدينيةمفاهيملهاشعوبعاداتفىوالخوضالمقارنافهجاتباعفىيفبرطون

بننتشابهأوجهعنخاصةبصورةويبحثونإسرائيلبنىعندالقربانلتفسير

هذ.عندنجدأنناويزعمون"بدائية"بشعوبيسىماوعاداتإسرائيلبنىطقس

يميلونأخرىمن"ناحيةواللاهوتيون.للطقسالأساسىالمغزىالبدائيةالشمعوب

فى(عليهالمزتبالمسيسالعقائدى)وتفسيرهالجديدالعهدبقربانالاستعانةإلى

قدضعناصرإهمالإلىالفريقنن*ويميل.القديمالعهدقربانمغزىتفسير

فىنأخذأنينبىأننابالطبعصحيح.شأنهمنالحطإلىأوإسرائيلبنىقربان

بامتدتالذىالسبيلنتقصىوأنإسرائيلبنوفيهعاشالذىالعالمالحسبان

عليناولكنفيه؟واكتملتالجديد(إالعهدقربانإلى"القديمالتمثريع1قرابنن

بتنحيةوسنبدأ.نفسهالقديمالعهدفىوردتكصاالقربانفكرةنمحصأنأولآ

الواهية.النظرياتمنعدد
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ااو.-انا!كزاخهيثلإلههبةالقرباقهل؟.

بنى)تاريخ!3/هكز/ولكاكتابةبر!ء3،نمئقاس!بالرثقةالضظريةهذهرينانصاغ

الأولىوجودهاحقبفىالبمثريةبهأمرتالتىالجنونمنالحالةهذه9(:إسرائيل

اجتثائا.وأصعبهاوأخبثهاجميغاأقدمهاالقربانلكنالأخطاء،منعديذاأورثتنا

نأحولهمنالمجهولةالقوىلتهدئةالسبيلأنجنسهكانأتاالأولالإنسانفظن

تصاقا،منطتىأمروهوالا.شىءبتقدي!الإنسانبنىرضاينالكمارضاهاينال

المروعالسخفهذا.والأنانيةبالخبثتتصفكانترضاهالنيليسىالتىفالآلهة

ينمفعلآأصبح؟ن(أزاحهالسليمةالدينيةظهورالفطرةيكونأنيرجح)الذى

الحلاصمنالأولالدينيتمكنولم.للإلهمولىالإنسانصارحيثالخضوععن

الخطأهذاعلىاحتجمنأولالميلادقبلالثامنالقرنأنبياءو؟ن.الفكرةهذهمن

المادىالتفسيرهذامثل؟نإذافيماشكهناكا(.تصحيحهمنيتمكنواولم

الحديثةالدراساتوتوصلت،تدنيهأوبدائيته(1بلغتمهماشعبأىعلىيصدق

علىينطبقلارينانوصفأنالمؤكدومنتماقا.مغايرةنتاثجإلىالدينيةالإثنيةفى

وأبهالاستشهاديمكنواحدتوراقنصمنفصا،إسرائيلبنىديانةعصورمنأى

ليبرره.مطهحتى

الربرضاكسببغرضتقدمهبةالقربانأنمفادهامغالاةأقلرؤيةوهناك

التىالأسبابأحدأنتماقاصحيحالضعاقد.مننوعأىالسواء،علىوالإنسان

،الربمن(معنويةأو)ماديةمامنفعةعلىالحصولالقربانلضقديمالإنسانتدفع

فىالإنسانرغبةأنوصحيحخاص.نوعمنهبةولكنهاللربتوهبتقدمةفهو

ذلكفىبماشعبىدينكلفىللقربانالأولالدافعيصبحقدالربمنشىءنيل
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إلىمجاجةيبدوكأنهالدياناتبعضفئالإلهأنأيضاوصحيح،إسرائيلبنىديانة

وليمةباعتبارهالقربانتناولناضمنالنقطةهذهإلى)سنعودالإنسانيقدمما

الكتابفىفالرب.إسرائيلبنىقربانوراءالفكرةتكنلمهذهلكن(للرب

ليسوالرب،يملكماوكلالإنسانذلكفىبماشىءل!الأعلىالإلهالمقدس

شىء.كليأخذأنلهيمكنإذالبشزيقدمممالأىبحاجة

بالللصحر؟الإلهمعتوحذاالقرباقيحققهل3.

طريقعنوالإنسانالربيلتتىالأولىفى:بصيغتينللقربانالتفسيرهذاوضع

.الإنسانتمثلأضحيةبذبحيتحدانألأخرىوفى؟إلهيةأضحيةالإنسانتناول

التىالفرضية.إلهيةأضحيةالإنسانتناولطريق.عنوالإنسانالربالتقاء)أ(

بإلهقربىصلةتربطهمالقبيلةفأفراد؟الطوطمية!النظريةهذهعليهاتقوم

له.المكرس()الطوطمالحيوانإلىحياتهوتنتقل!هاالقبيلةجدفهو،القبيلة

.المقدسحيوانهبتناولالإلهحياةفىوالمشاركةالصلةهذهدعمالقربانوغاية

م!نةأضفواالذينالقدماءالعربقربانجذرفىكانتالفكرةهذهإنويقال

نفسه!الفكرةمنمتطورةصورةإسراثيلبنىوقربان،الدمرواب!علىخاصة

ماثدتهإلىومجنسالإلهيملكهاأرضماويزرعالإلهالملكرعايامنالمؤمنفالعبد

قديئاالعربجزيرةفىسادتالتىنفسهاالفكرةجوهرهافىو!؟طعامهويتناول

أصبحفال!،رائحةنظريةتعدفلمالطوطميةأما.الآنحتىبالدليلتثبتلمولكن

البث!ريأكلأنالمألوفغيرمنأنهكما.عاديةدينيةظاهرةليستأنهايدرك

علىالوحيدوالشاهد.الإلهمعالتوحدليستفغايتهمفعلواوإن،الطوطمالحيوان
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الخيالية،نيلوسالقديسقصةمنمستمدالطوطصيةالقدماءالعربممارسة

الأولين.إسرائيلبنىعندالطوطميةعلدلائلأيةإمجاد!ستحيل

بالذبيحةيفتدىالقربانصاحب.الإنسانتمثلأضحيةبذبحإلهمعالتوحد()ب

فىالحياة)وعنصر.حياتهوعنصرخطاياهاليهينقلالحيوانعلىيديهوبوضعصفسه.

يدمجيراقالذىوالدم.الحياةعنصرويتحررالحطاياتزولالحيوانوبقتل.(الدم

تحتالدمهذافبصبثمومن(؟بالتالىالقربان)وصاحبالذبيحةحياةعنصر

والإلهالقربانصاحببينالتواصلىيحدثالإلهيمئلشىءعلىرشهأوالمذيغ

العنصريمثلالذبيحةرأكليتجدد.أووعبدهالرببينالعهدينشأوبذلك

المقدسةالوليمةوما،الدمواستعمالالذبخالأخرىوفى؟الأولىالفرضيةفى!لأساسى

.الدمإراقةيتطلبالفرضيتينكلتافىالحقيتىوالقربانتكميلى.طقسإلا

بينممكنةصل!أوثقإيجادالطقسفىالدماستعمالمنالغرضأنشكولا

عنصريحوىبأنهللاعتقادوحدهإليهينتىالذىالأضحيةمنالجزءوذلكالرب

.الربوحياةالقربانصاحبحياةبينتنشأماصلةأنيعنىلاهذالكن.الحياة

وأالإنسانحياةلضقليرمزلاالأضحيةعلىاليدينوضعطقسأنبيناأنلسبق

بعينهالشخصهذامنجاءتالأضحيةبأنإشهادإلاهومابل؟للذبيحةخطاياه

باسمه.مقدمةأنها

؟الربيتناولها"وليمةالقرباقهل2.

فالقربانكثيزا؟أبسطالمسألةأنعلىالاحثينبعضيؤكدافظريتينهاتينعلىدا

بطعمويتلذذالطعامإلىيحتاجكالبشرالربأنيعتقدكانإذ،للربتقدمييمة

ومن"،الرب"بأرغفةيعرفالضقدمةوخبز"الرب"بمائدةيعرففالمذبحلذا.للحم
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الملحتقديممنلابدف!ن،طعامهالمزكإعدادالقربانلإعدادالحاجةكانتهنا

نصوصفىالتسمياتهذهبأنافظريةهذهأنصارويقرمعه.والبيذوالكعك

يزعمونولكنهم،مجازىبمعنىتؤخذأنينبىالسبىبعدماعباداتوفىاللاويين

.للقربانأقدموتجسيدتامادتامفهوقاتثبتالتسمياتأن

القربانأنيؤكدون-الرافدينفىسيمالا-إسائيلبنىجيرانأنوالحقيقة

راسقصاثدفىإليهابعضابعضهمالآلهةيدعوالتىوالولائم،ل!لهتقدموليمة

اختلفوإنللطعامالآالةبحاجةيؤمنونكانواالكنعانيينأنعلىتدلشمرة

.القربانعنمفهومهم

إالها)سنتطرقاستثناءاتبضععذاففيماإساثيل.بنىعلىهنافتركيزناأىعلى

إلاقالاوجودلاللربتقدمبوليمةالقربانتساوىالتىفالتسمياتبعد(فيما

هذهفىالحرفىبإلمعنىتؤخذأنينبىلاأنهاعلىإجماعوهناك،متأخرةنصوص

الزب"قتتشتم831:التكوينفى؟القديمةالنصوصعنماذاولكن.النصوص

وفىأدبى،تعبيرإلىالعبارةهذهتحولتبعدوفيمانوح؟لقربانالزضما"زائخة

لقصةصدىالتكويننصفىأنهاإلافيها.حرفىمعنىكلفقدتالمتأخرالطقس

نأوسبق.التوراتيةنظيرتهامعمشتركةعناصرمنطامابكلالبابليةالطوفان

المحببة،الرائحةشمتالآلهة،الرائحة!ثست"الآلهة:السابقالفصلفىالنصأوردنا

ولكنمستعارةالتوراتيةفالعبارة(.القربانصاحبحول؟لذبابتجمعتالآط!

حيثالخيالةيوثامح!يةفىآخرنصويردالحذرمنقدربأكبرصوغهاأعيد

الثةبىئكزئونبيما"ائذىالزيتدبهرويردلها،ملكلاختيارالأشجارتسى

غيرعندنشأتربماولكنقديمةخياليةح!يةوهذه13(.9،9:)القضاةؤالئاش"
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للآالةذكركلحذفمنها(مستوحاة)و!40115:المزاميرفنى،إسرائيلبنى

وتشرققثوبهمعلىالبهجةالنبيذيدخلىالذينالبشرعلىالإشارةواقتصرت

:6)القضاةجدعونقربافئعنأخريانقديمتانح!يتانوهناك.بالزيتوجوههم

فيدعو؟القرابينطعامعلىيحيايهوهأنفكرةترفضان15-.3()13:ومنؤح18-33(

كلتاوفى،لوليمة(عليهيتعرفالم)الذىيهوهملاكومنوحجدعونمنكل

منآكللآغؤقتني"ؤتؤ13:16:القضاة)انظرمحرقةإلىالقربانيتحولالمناسبتين

إبراهيميرحبحيثواحدةحالةفىإلالهمدىأقصىالتجسيديبلغولاخننرك"(.

الثلاثة"الرجال"الؤلاءولمةإبراهيمويعد،يهوهبينهمتختئغامضينزواربثلاثة

قرباتا.تكنلمالوالمةهذهلكن8(.18:)التكوينآكفوا!9ف

يبدوالقربانتجعل!!رائيلبنىعندالطقسسماتبعضبأننقرأنوعلينا

الأمثلة)ومنالشعبىالمستوىعلىكذلكيعدكانوربما،يهوهفيهايشارككوالمة

وتقدمات"فيتجح"ا!تصاحبالتىالقرباني!الوالمةإلىنشيرالسماتهذهسكلى

منمستعارالهباتهذهتقديمعادةولعل؟المذبحعلىوالنبيذوالزيتالكعك

:الفكرةهذهعلىاحتجاجا-313:.هالمزاميرفىويطالعناالكنعاق.(الطقس

لكأفولىقلآخغئاإن9

ؤجملأقا.انم!كوت!ليلأن

افيزانيلختمآكلقل

الئئودي!أ!ذتمثةأأؤ

خمززتمثزثدتالمجهئميثمختمتأكلكأتتا"اليئالآطةأينمويمىترنيمةوتتساءل

عنوالضلالالدخيلةالتأثيراتهذهمنالرغموعلى38(.33:)التثنية3"ش!ئبهم
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بوليمةبوصفهنفسرهأنيصعبإسرائيلبنىقربانأننؤكديهوهعقيدةأسس

لإله.مقدمة

الم!نةتهملأنهاالآنحتىناقشناالتىالثلاثالنظرياتفىالشاخوالخطأ

الألوهيةعنمفهوفامسبقاتفترضجميغاوأنهاإسرائيلبنىلقربانالبحتةالدينية

إسرائيل.بنىعندالحالعليه؟نمماأبسطبالربالإنسانصلاتوعن

القرباقعنلنظريةالعريضةالخطوط،.

فعلأوعملئايؤدىدعاءإنه.الخارجيةالعبادةفىالأساسىالفعلالقربانيمثل

وهوالدصكاء.لهذاالرباستجابةوعنلصاحبهالباطنيةالأحاسيسعنيعبررمزى

المقدمةالمنحةقبوليتمالقربانيةوبالطقوسللأنبياء.الرمزيةالأفعالإلىأقرب

لاافتائجهذهلكن.الإنسانعنالذنبوينمسالإلهمعاقوحدويتحققللرب

الأحاسيسعنيبهبرالخارجىالفعلأنالأساسيةالعناصرفمنبالسحر4تتحقق

فعلأالقربانيكونلاذلكوبغير.الإلهعندحستاقبولآويلتىالصادقةالداخلية

دينتا.

التفسيراتنىأنوينبىعدة،جوانبذوواحدفعلأخرىناحيةمنوالقربان

للتكفيرأداةولاالإلهمعللتوحدوسيلةمجردولاهبةمجردليسفالقربان.المبسطة

عدةغرائزوتشبعواحدوقتفىجميغاتنطبقعدةبواعثلهبل؟خطيئةعن

الدينى.الوجدانفىملحة

تاريخقبلماإلىيرجعماالطقوسهذهتصفالتىالتسمياتومنالطقوسمن

ثابتاظلالطقوسهذهمغزىبأندليلبلانقرأنينبغىلاولكن،إسرائيلبنى

الشعوبعنإسرائيلبنوأخذهاأخرىوتسمياتأخرىطقوسوهناكتغييردون
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هذهبأندليلبلانقرأنينبىلاأخرىمرةولكن؟بخاصةوالكنعانيينالمجاورة

إسرائيلبنىفدين.جيرانهموعندإسرائيلبنىعندواحدمغزىلهاكانالطقوس

شثناوإن.الخارجمناتخذواأوورثواالتىالعبادةأنماطعلىجديذامغزىأضنى

عننبحثأنعليناالقربانصكلىيهوهعقيدةأضفتالتىالقيمةنستكشفأن

نفسه.القديمالعهدفىالإجابة

تيمةهذهمنه.الإنسانمجوزةماوكللهشىءوكلالأعلىالإلههوالرب.المنحة)أ(

الأيامأخبارينسبهالذىالجميلالدطءوتيمةالقرابنن()عن9-13:.هالمزمور

بكلمد-شفالإنسان".أعطيناكيدكومنمنكشىءأكللداود:،931:الثاق

وأللمالكالضريبةالرعيةتؤدىكماضريبةلهيقدمأنفعليهوبالتالىللربشىء

يملكالذىللربجؤفب!عطاء،التدنيسمننوموهو.الأرضلصاحبالمستأجر

ويمكن.تخصهكأشياءالبقيةيستعملأنولهالأشياءالانسانإيدنس"شىءكل

االكزبالابنالخاصالتشريعوفىالحصادبواكيرتقدمةفىبوضوحذلكرؤية

منولمزيدخاص.نوعمنمنحةولكنها،منحةإنه،الضريبةمنأكبروالقربان

فالذبائح،أخلاقيةقيحةلهاتكونحتىمنحةكلبهتتصفأنينبىشىءهوالدقة

حياته،لدعمالانسانيحتاجها(خضراوات)أومستأنسةحيواناتالضقدمات()أو

عنهاويتنازلمنهانفسهويحيرم.نفسهومنحياتهمنجزءالتعبيرجازإنو!

.التزامفىطرقاالإلهيصبحالمنحةفبقبولأيقما،شيئاينالولكنهالمنحةويفقد

ما.بصورةنفسهيلزمبقبولهاولكنه،بالطبعللمنحةحاجةفىليسوالإله

لا)منحة("ينحاه"لفظأنمغزىمنيخلوولا.منحةقربانف!المعنىوبهذا

اللقربان".العامبالمعنىأيضايردبل،وحسبالنباتيةالتقدماتعلىيطلق
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بطريقةتتموالتقدمة؟للإلهمنخاالبشرخلاطامنيقدمالتىالوسيلةوالقربان

وتسكبوالبخوؤوالخبزالطحينويحرقجزئئا؟أوكلئاتدميرلاالمنحفيتم:خاصة

.تحرقثمالحيواناتوتذبحالسوائل

نأترىالتىافظريةمقابلوفى.نفسهالتدميرليسالتدميرهذامنوالغرض

نىأنعليناالحديثةالروحانيةالتوجهاتبعضمقابلوفىالضدميرقوامهالقربان

هذاوفى.الحياةأوال!ئناتبتدميريكرملاال!ئناتوكلالحياةخالقالربأن

فجوهرإذن؟ال!هنلاالقربانصاحببيدتذيغكانتالحيواناتأننذكرالسياق

اليدين.كوضعالقربانإعدادإلاالذبحفصا.الذبحفىيكمنلاالقربان

علىالنباتيةالتقدمةأوالذبيحةجسملتدميرإعطاؤهمايمكنسببانهناك

غيرالضقدمةمجعلالتدميرهذاأنالأولالآخرأحدهمايتمموالسببانالمذبح

هوأشملمفهوممعالفكرةهذهوتتناغمترد.لاهبةتصبحوباقالىللتناولصالحة

منعديدوهناكالدنيوى؟الاستعمالعنعزلهينبنىللربيقدسماكلأن

بعدالأوعيةتحطيمكعادةأخرىدياناتوفىأخرىطقوسفىمماثلةحالات

الحزفىأوبئرأوماءعينفىالذورتقدماتوإلقاءئبللس!استعماطا

إلىبتحويلهاأىللربالتقدمةلإعطاءالوحيدالسبيلالتدميرأنالآخروالسبب

تقرب!9فالفعل:الواردةالمفرداتفىأولآإدراكهيمكنسببوهويرى.لامانطاق

"المعلاة".تعنى"غلاه"القربانيةوالتسمية"،"الرفعأر"الضقريب"يعنىالعبريةفى

رمزفالمذبحبالمذيغ؟جوهرهفىيرتبطفالقربانذلك؟توضحنفسهاوالطقوس

للربالمقدموالجزء.والإنسانالرببينللوساطةأداةوهوبه،يذكرأوحضورالرب

م!نةللحياةالواهبالعنصريمثلالذىوللدمالمذلمج!.علىيوضعالتقدمةمن
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قرونعلىمسحهيتمالتكفيرقرابينوفى.قربانكلفىالمذبححولفيرش؟خاصة

علىيرشالشعبأوالكهنةكبيرخطيثةعنتقدمالتىإلقرابينوفى؟المذبح

إلىيؤخذالكبيرالغفرانيوموفى؟يهوهمسكنالأقداسلقدسالساترالحجاب

الإل!.الحضورعرشالرحمةمقعدعلىيريقحيثنفسهالأقداسقدسداخل

صورةوتتخذالمذبحعلىتدميرهاشمالربإلىالمر!و!ةالأخرىالأجزاءوكل

اتصالفىالتقدمةتدخلوبذلكنحؤ.المذبحمندخانش!فىبصعودهاروحانية

إليه.ممكنةحالةأقربفىوتصيرالربجضوررموزمع

منهايناللافالإنسان،الأمثلالقربانالمحرقةاعتباريمكنالمنظورهذامن

منواحدجانبسويفليستللربهبةتقديمأماأخرها.عنتحرقحيثشيئا

.القربان

أيضاينطوىبل،الربعلالاعتمادعنتعبيرمجردليسالدكأإنالتوحد.)ب(

بنويكنولم.الربمعللتوحدسىعلىالاعتماد(هذاعلىمترتبة)كنتيجة

وأإلهيةأضحيةبتناولالربمعمادتايتوحدواأنلإمبمايهمأنيعتقدونإسرائيل

؟خرنوعهناكبل.المقدساتنطاقإلىالقربانصاحبمعهاتوحدذبيحةبتحويل

مشتركةحياةفىالمشاركةوعننفسهاالممتل!تفىالمشاركةعنينتجالؤحدمن

)فوقمنهانصيبهوتقبلهالأضحيةيهؤقبولفبعد.الضيافةكرمممارسةوعن

فىيشاركونوبذلكدينيةوالمةفىبقيتهايلتهمونالقربانأصحابكان(المذبح

تأكفونائذيناأليشبقولهإسرائيلبنىقرابننإلىالرسولبولسويشير.القربان

البشريختموكما18(.01:الأولىكورنثوسأهل)رسالةانضذتج؟،يئرقيةفنمالدتائخ

بننفالعهد،4-،5(و38:31-.363:التكون)انظرمغاوليمةبتناولعقودهم
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شلاميم""فيتحتسىف!لذاالقربانية.الوليمةبهذهتقوىأوتنشأوربهالعبد

الهبةفكرقبينيجمعبهيجقرباز،وهوالعهد(.ذبخيحةأوالمشاركة)ذبيحة

.الربمعالودعلىبالحفاظنتيجتهومجققالإفسانبهيقومفالتقديممغا؟والمشاركة

أنواعهأكزكانإسرائيلبنىتاريغبداياتوفى،القربانأنواعأكمليعدفهولذا

تقديئا.

للربلقدمهلهنافغاشيتانفسهيحيرمقربانكلفىالإنسانكانلماالتكفير)%(

كلفإنوالإنسانالرببينطيبةصلاتإقامةإلىيهدف!طهالثربانأنوبما

صكالىجرمفداحةعلىالضأكيدفىال!تبيرغبوعندماما.تكفيريةقيمةلهقربان

وا)فيتحع(بذبيخيماغاليشزتييةغنئكفزلآ"أئةيقولا34:الأولصموئيلفى

علىاللاويينبسفرالقربافىالتشريعويضنىالأتدأ.إلى)منحاه(بتقدقيماآؤبتقدمة

17:اللاويينوفىالحيوايية.القرابينكافةفىمهمدوروللدم.تكفيريةقيمةالمحرقة

التذتجأ.غلاقكمييرطقسلؤدوا9للب!ثرالدميعظى11

يكونإثتاافاسأحديقترففعندماللتكفيرالحاجةفيهاتبرزظروفوهناك

شروطه.نقضالذىالعهدتجديدالربمنفيطلبالعفؤاستردادإلىحاجةفى

لهللدمالطقممىفالاستعمالالتكفير،وقرابينالخطيئةقرابينمنالغرضوهو

بصحبةيحظىأنلهليسالآثملأنقربانيةوليمةهناكتكنولم،خاصةم!نة

أصوللهالتكفيرقربانأننبينأنسبقفيماوحاولناالعهد.تجديدبعدإلاالرب

أخرىأنواععننشأالقرابينمنالنوعهذاأنإلا،إسرائيلبنىعندقديمة

الشعورإليهتعيدكبرىقوميةكوارثبالشعبتحلعندماأكبرأهميةويكتسب

.يهوهوبمطالببالخطيئةأقوىحسالشعبلدىتناىوعندمابذنبه
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القرابيننقد.ه

:6وإرمياءا-17اا:أشعياءالقرأبين:علىعنيفةهجماتالسبىقبلماأنبياء.شن

القرابينواعتبروا6-6.8:وميخا31-537:وعاموس66:وهوشمع31-33و7؟03

543:وعاموس733:وإرمياءا-617ا:)أشعياءوالعدلوللخيريهوهلطاعةمنافية

بكلالقرابينحرمواالأنبياءأنالباحثينبعضاستنتجهنامن8(.6:وميخا

معجنبإلىجنئاالقرابينيذكرالفقراتهذهمنعديذالأنونظزاأنواعها.

كلحرمواالأنبياءبأنأنفسهمالباحثونهؤلاءأقروالأعيادالدينيةالزيارات

اعتبرواثمومن؟نفسهالهي!يدينونلاالأنبياءهؤلاءلكن.المظهريةالعبادات

(.القديمالعهدأبروتستانتفهم؟.وبذلكقرابينولامذبحبلاهي!عنفدافعين

معنفسهاالصلاةدبهريردا15:أشعياءفنى.يواصلأنعليهالرأىبهذايسلمومن

بأنقائلمنهناكليسوأنهوبماآشتغ".لآالضلآةكئزئئم"ؤإقوالأعياد:القرابين

تهافته.ويتبينلهامعنىلانتيجةإلىيؤدىكلهالجدلفإنالصلاةحؤمواالأنبياء

نفسه.القربانحرمواالأنبياءأنتعنىلاالتوراتيةالنصوصفهذهثممن

حرمواالأنبياءبأنالقوليكنىلاإذحال.أيةعلالنصوصتفسيرمنولابد

هذهمثلمجرمونوهم.وثنيةأف!رأوممارساتعصرهمفىشابتهاأنبعدالشعيرة

3و13:ا-113و13:4-315:)هوشعأخرىنصوصفىولكنبالطبعالعبادات

افصوصالانورد.لمالسابقةالفقرةوفىإلخ(،17-7،18:وإرمياء4-5،:وعاموس

بها.قض!التىالطقوسحسبليهوهالظاهريةالعباداتضدموجهةأنهايبدوالتى

ضمن31-733:ولإرمياء31-537:لعاموستفسيزانقدمأنالآنحتىوحاولنا

نأفمعأيضا.الأخرىالنصوصعلىينطبقنفسهوالمبدأالضيه،فىالشعيرةتناولنا
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جدلى"!ننىفهونسبى،بمعنىأخذهينبىفإنهصثروطغيرالتحريمعنالضعبير

الجديد.العهديونانيةوفىالعبريةفىعليهالأخرىالأمثلةمنالعديدإيراديمكن

فالترجمةذلك!.بقدرهذاليس9لقولأخرىطريقةتعدذاك"بلهذا"ليسفعبارة

مقأكثزالثإؤقغيرقةذبيخة()"لؤلآزكةأريذ"إقمثلآ:66:طوشعالحرفية

)انظركالثانيةمقارنةالأولىالصيغةتكونأنيتطلبوالتوازىئخزقاقي"،)هـجمن"(

كانذلكومعنبتاكانالذىصموئيل!طماتفىأوضحذلكويبدو.\(.8:الأمثال

3الزثضؤبباشيتاجكتاؤالاتائجبائئخزقاتيالزثق!زةقل9:القرابينيقدم

)صموئيلانيهتالث!!شخيممقآققمل4ؤافيضغاالذبيخيماجمنآقضلالإشتتاغفؤدا

تكونلاحيثالخارجيةالعباداتشكلياتيعارضونفالأنبياء33(.أة5الأول

يتحدثونالنصوصهذهفىوهم13(93:)أشعياءتوازيهاداخليةنواياهناك

ذلكعلىللنصالفرصةلهاتسنحلا-طقوسو!-الكهنوتيةوافصوص.كوعا!

نواياتكنلمماوراثهمنطائللاالدينىالقربانفعلأنمسبقاتفترضولكنها

صادقة.يقدمهمن

ؤضلآةالزثقكزقةالأيثزايى!دبيخة:نفسهالدرسالحكمةأسفاروتكرر

آفضحلؤالحقائغذليمغل9و37(31:وانظر158:)الأمثالقزضائة"الئ!تمييين

مبدأيرفضأنهيبدوماالمزاميرومن3(.31:)الأمثالالذبيخيما!منالزتجمئذ

ينبىالنصوصهذهأنإلا18-91(و8:51-15:هؤ7-048:)المزاميرالقربان

نفسها.الأنبياءنصوصتفسركصاتفسيرها
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التحربم.ردودفىويذكرونهالقربانالأنبياءرفضبعللآخرعاملوهناك

خطيرةجدالشعبفخطايا،الظاهريةالعبادةبأفعالتتبدللاثابتةالربقأح!م

14(.3:الأولوصموئيل34:وميخا13و14:ا-.693:إرمياء)انظر

نحتلفةزوايامنالقربانعنيتحدثونجميغاوالشريعةالحكمةوأسفارفالأنبياء

قبلما!رىبينفجوةثصةوليس.تناقضمنالبعضيزعممابينهمليسولكن

حزقيالوكانبينهما.الوصلحلقةوحزقيال؟استمراريةهناكبل؟بعدهوماالسبى

غيرباعتبارهاك!المملكة!رطقوسيرفضيكنلمأنهوالحابتوكاهتا؟نبتا

وسى.ظاهريةأفعالمنبهامابكلالمستقبللطقوستصوزاووضع،مشروعة

العصروفى.العودةبعدإسراثيلبنىفئالفكرةهذهنمثرإلىالسبىبعدماأنبياء

وتوقفالربعندمنكتشريعالجميعبقبولوحظىتحديذاالطقسازدادنفسه

الحين.ذلكمنذالقربانحولالجدل

أ"ها،5داه40)فيلونعندوردلماطبفاالإسينيينأعنوماذا:سيتساءلمنوهناك

عندجاءماوحسبقرابير،الحيواناتيقدموالمفإنهم(؟أ!+ههمه؟لاهمء"؟ا5أحأ75

عنوبعيذاسزاإلاالقربانيقدمونيكونوالملى(دا"هء5،50-،+"اللااا.أ)5يوسفوس

وجدتالتىوالصموصبالاكتمثافاتجديدضؤالشاهدهذاصكلىوالتىالهي!.

)إسينية"تسىأنمجبجماعةعندمنشكولاجاءتنصوصفهذه؟قمرانفى

ولمأورشليمبكهنةطمصلةكلقطعواالطائفةهذهوأفراد.بأخرىأوبصورة

لموبالتالى.الشريعةيرعونأنهميدعونظلواولكنهمالرسميةالعباداتفىكوايشا

قمرانحفائروكشفتاطي!.خارجمحرمالقربانلأنالقرابينيقدمونيكونوا

بعضدصكاما،طقسيةبطريقةمدفونةكانتالحيواناتعظاممنأكداسعن
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ماتؤكدالمكتشفاتفهذهثممن؟قرابينبقاياالعظامهذهبأنالزعمإلىالباحثين

ذلكومعسزا.القرابينيقدمون"؟نواالإسينيينأنمنيوسفوسإليهذهب

نأإلامجت.قربافىطابمالايكنلمدينيةولائمبقاياالعظامهذهأنفالأرجح

نأو!الجوهريةافقطةعلىيؤثرلاقمرانمكتشفاتوفىيوسفوسنصفىشكنا

عنانقطعوابلنفسهاالهي!فىتصارسكانتالتىالشعيرةيرفضوالمالإسينيين

يستحقونلارجالأنهميرونكانواإذعصرهم،فىالهي!تولتالتىالكهانة

الأح!مضمنم!تاوتعطيهالقربانفيمةتقديرفىتغالىقمرانفنصوص.المنصب

للجماعة.استنواالتىالمثلى

القلب؟علىيركزتدينإلىيدعوإرمياءف!ن؟العبادةفىالمظهريةالأنبياءأدان

االهوديةباسمالصادقينالمتحدثينكلوظل؟ساميةقدسيةإلىيدعوحزقيالو؟ن

نموذتجاأفرادهاأمامقمرانجماعةفيهوضعتعصرحلأنإلىالرسالةيرددون

إضفاءفىالشهودهؤلاءكلوأسهم.الأخلاقيةوالطهارةوالضكفيرللتدينأمثل

عنخارجتاتعبيزاصارتأنإلىالشعيرةعلىوالروحانيةالوجدانيةمنمزيد

تمهدوبذلكقيصتها.عليهايضىماالداخلىالوجدانوصارداخليةمشاعر

)مرقسقربائانفسهقدمإنهبل؟القربانالمسيحمجزمولمالجديد.للعهدالطريق

كورنثوسأهلإلى)رسالةالفصحذبيح!وهو3(؟5:أفسسأهلإلىورسالة45.ا:

35(،11:كورنثوسأهلإلىورسالة303؟:الوقاالجديدالعهدقربانوقربانه7(5:

إرادتهبملءنفسهوهبإذالذبيحةمشاعرلطبيعةنظزاالأمثلالقربانهووهذا

خالصةهبةف!نبها،فدمالتىالطريقةأيضمامرجعهاومثاليته.طاعةفعلفى

تكفيرقربان؟حميميتهفىلهنظيرلاتوحدقربان؟للربكلهاالذبيحةفيهاعادت
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كافةيستنفدأمثلقربانلأنهفريدوهوالعالبم.خطاياكلعنللتكفيريكنى

القرابينعلىوكانيختنىأنللهي!فأمكن.واحدةمرةالممكنةالقربانجوانب

المسيحلقرباننهايةبلاتتكررناقصةصورةمجردكانتلأنهاتنت!أنالحيوانية

رسالةتؤكدكماوطهرنالخلاصنا"فريدةتقدمة9فى"واحدةمرة9نفسهوهبالذى

أسسالتىالكنيسةوتستمر،1(.01،13،و.ا:13،3638،و37:9)7:العبرانيين

.بثمارهولتحياالأكملالقربانهذادبهرىلتحيىالزمانأخرحتىيسوع
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عمثرالرابمالفصل

الثانويةالعبادأت

الطقللميةالص!ة10

الإنسانبينشخصيةصلةتوجدفالصلاةإذن"؟الربمع"الحديثتعنىالصلاة

الحانويةالعبادةأفعالضنهناتناوطاوسبب.الدينفىأساسىفعلو!،والرب

تمثلأنهاحيثمنإلاللصلاةدخلولا،إسرائيلبنىمؤسساتموضوعناأن

عنمستقلةمؤسسةالقديمالعهدفىالطقسيةالصلاةتكنولم.العبادةمنجزةا

فىإشارتينسوىهنإكوليس.الكنيسفىتؤدىأصبحتحيثسائرالعبادات

و!تاهماإنشادها،أوالأدعيةترتيلعلىبرمتفاتقومالتىللطقوسالقديمالعهد

ا-3(.ويوئيل9)نحمياتكفيريانقداسان

كانتإسراثيلبنىعندالعباداتأنفيهشكلامما.والعبادةالصلاة)أ(

دياناتكافةعلىبلكلها،ال!ثرقدياناتعلىيصدقأمروهو؟كلماتتصحبها

واللعن33-37(6:)العددالتبركصيغبعضالمقدسالكتابويضم.العالم

طقسفىتردصيغةيقدمكما(؟الشعبفيهاشاركلعناتو!ا-37436:)التثنية

ارتكبمناكتشافيصعبحينتتلىوكلمات31-33(5:)العددالمر"اللعنة"ماء

والغشرا-.1(36:)اقثنيةالأبكارلتقدمةوصيغا7-8(31:)الضثنيةقتلجريمة
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033-ه6:)التثنيةالفصحعيد"درس(و13-15(36:)التثنيةسنواتثلاثبر

36-37(.ا:3الخروجانظر

تصحبهولكعن؟صلاةنفسهالقربانوفعل،الدينفىالأولالفعلالقربانيمثل

بالقربانمقزنةالشفاهيةالصلاةيذكرلا1-7اللاويينوت!ثريع.شفاهيةملاة

533:عاموسفقرةأمااتباعها،ينبىالتىالفعليةالطقوسسكلىإلايركزلاثنه

.القربانتقديمأثناءفىموسيقيةبآلاتمصحوبةتنشد؟نتالزانيمإنخقول

وظهر.الإيقاعيةالترانيمإنشادإلىبطبيعتهأقربالعامالقداسأنألحقيقة

لهي!و؟نعام،مقدسفىوالكهانةالعباداتانتظمتأنبمجردالطقسى!فشاد

إنشادفرقةأعضاءازدادالسبىوبعد.الأولىبداياتهفىالمنشدينمنفرقةطيمان

.معروفالدينيةبالموسيتىأخبارالأيامكاتبواهتماموتقدبزا،أهميةلهي!

ترانيمبضعويضمافافى،الهي!فىالأدعيةأوكتابالترانيمكتابوالمزامير

فىتستعملكانتالمزاميرأنالمزاميرنصويوضح.المملكةلعصرترجع!لقسية

034:)المزاميرئنشدو!يؤدى(العادةفى)قربانطقسإلىيشيرفبعضهااسبادة؟

منهاآخربعضويتحدث17(ا:و3316ا:و8470:وا13-15و6:66و5:37!3:

13(.وهو134و118و969وه6وه48)المزاميربهئنشدكانتالذىاطي!كلن

ناحيةومن.المقدسةللزياراتأناشيد84والمزمور"التدريجية"المزامير؟نت

الخاصةالأدعيةبينأووالجماعيةالفرديةالأدعيةبينالتمييزيصعبخرى

قداساتفىلتستعملأحيائاتكتبفردلسانعلىالمرويةفالمزامير؟الطقسية

عامةوبصورة.تسابيحلإضافةالطقسىللاستصالمنهاآخربعضوعئللهي!،

هذهفيهاتنشد؟نتالتىالأعيادأوالمراسملخحديدتكنىمعلوهاتلدينالجست
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ولكنللمزاميرالعامالمضمونمنبافتراضاتتحرجأنبالطبعويمكنناالمزامير

المزابيربعناوشالواردةبالمعلوماتالاستعانةويمكن؟الحدسمنضرتايظلهذا

يقول39للمزمورالعبرىفالعنوان.للغايةمتأخر!رفىإلايصنلحلاهذاأنإلا

ئنشدإنهاتقولو49و39و34،8للمزاميراليونانيةوالعناوش،للسبتمزمورإنه

والمزمورالعبرى(النص)حسبالتكريسلعيد03والمزمور.الأسبوعأيامساثرفى

اليوناق(.النص)حسبالمظالعيدفىينشدكان93

مناجزتعددعائهلتيماتأوللصلاةالشعبتدعوالتىللدوافعمناقشةوأية

القواعدتتناولأنلابدالقديمالعهدمؤسساتدراسةأنإلاالتوراق،اللاهوت

فيها.اتخاذ.مجبالذىوالوضعوتوقيتهاالصلاةم!نتحكمالتى

فىأىالهي!فىعادةيصلونإسرائيلبنوكانوتوقيتها.الصلاةفكان)ب(

وبعد3(.و38!:3و8:38:ه)المزاميرالمقدسنحووجوههمميممينالهي!ساحات

)الملوكالهي!وشطرالمقدسةالمدينةإلىأورشليمخارجاليهوداتجاهتحولالسبى

أورشليملواجهنافذمنالمرتفعةغرفتهفىيصلىدانيالو؟ن8،(.4،،8:الأول

المعابد.اتجاهفىتتحكمو؟نتاللاحقةاليهوديةحرمتهاعادةو!ا(.ا6:)دانيال

ساعةتصلىيهوديتو؟نت.صباحيةصلاةهوالمزمور،مسائيةصلاة،والمزمور

فىمراتثلاثيصلىدانيالوكان\(.9:)يهوديتالهي!فىالبخورقربانتقديم

)مساةيصلونكانواإسرائيلبنىبأنا558:المزموروينبئنا11(،6:)دانيالاليوم

وفى.خاصةصلاةعنوتتحدثمتأخرةالنصوصفهذهذلكومعوظهزا،.وصباخا

والآخرالصباحفىأحدهمايوم:كلقداسانباطي!يقامكاناللاحقالعصرهذا

الهي!.فىبالعبادةانصةالصلاةأح!مرب!توقفوبالتالىالمساء،فى

755



؟وقوفوهميصلون؟نواإسائيلبنىأنإلىيشيرالضصوصبعضأنويبدو

تستعمل!ها03ا:8وإرمياء833:الأولوالملوكمثلأ136:الأولصموئيل

تبينعديدهنصوصوهناكتعاقذ".أومنتصتا"ؤقفالشاخومعناه"غتد"سفعل

يعنىقد6"غتدفالفعلذلكومعالجديد.العهدعصورفىالعادةكانتهذه؟ط

نجدا63:الثاقالأيامأخباروفى.الوقوفإلىضمئاالإشارةدونالربقدام؟نأ

بنوكانأيقماوربماإ.ركبتيهعلىجثاثمعليه"ووقفمنبزاصنعسليصانق

طقسو؟نبها.يصلونالتىالنواياحسبالصلاةفىاتجاههميغيرونمرائيل

لسفربتلاوةيبدأ(أخبارالأيامكاتبكتابته)أعاد3-ه9:نحميافىاخكفير

)مشتخويم(يسجدونثمأثنائها؟فى)ؤتقومو(يقومونافاسكانلمثريعة

ينشدونثم)قومو(؟قوموا!9أناللاويونيأمرهمأنإلىبخطاياهميعزفون

فىالمعتادبالاتجاهالمقصودأنإلا54-55(.8:الأرلالملوكأيقما)انظرشموزا

أقاتمؤتخئوؤتزكغت!خذقفتم9؟الربقداموالتسليمالخضوععنالتعبيرأصلاة

845:الأول)الملوكركوعوهميصلونالرجالوكان6(.59:)المزاميرخايمتا،شث

8،3345:الأول)الملوكالسماءإلىمرفوعةوأيديهم11(6:ودانيال33،:هأشعياء

ويسجدونيركعونكانواوأحيائا(.391:والمرافى15ا:وأشعياء383:المزامير

عنهمالوثنيونوأخذإلخ(.9،،هو8:99:ه)المزاميرالأرضعلىجباههمإضعين

الأولوالملوك491؟والتثنية35.:)الخروجلآلهتهمصلاتهمفىنفسهالإوضاع

المجاملاتمناجزالأوضاعهذهو؟نتإلخ(.5،18:الثاقوالملوك18ا:

وصموئيل349:الأول)صموئيلتكريمهفىالمرءيرغبأولمنللملكلعتادة

إلخ(.3،3:وإستير37و،:113:الثاقوالملوك391:الأولوالملوك98:خافى
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والجذرئيلاه".والاسم"هتبقيل"الفعلللصلاةتداولآالأكزالتسمياتومن

العبريةالتسمياتأنإلىالبعضذهبلذاو"قطعإ،)ثقب"معناهالعربيةفىنفسه

)كماأبدانهمصكلىجروخاينكأونإسرائيلبنوكانأخرىبعبارة؟قديمةعادةبقايا

صلاتهمتكونحتى38(18:الأولالملوك:الكرملعلىيفعلونالبعلأنبياء؟ن

وأنأضرفعلآيستعملالملوكنصأنإلىنشيرذلكمقابلوفىأثزا.وأشدأوقع

)قزؤمعناهالعبريةفىالجذرأنويبدو.العربيةفىحتىبكثرأوسعالجذرمعنى

تعنىفالصلاةإذن35(30:الأولوصموثيل037:اتكوش)انظرتشفعاحكم،

يكونوقد،وسيطأوشفيعأحدهمعنأوالناسعننيابةيصلىومنالتشفع

افظربغضولكنأوكاهئا.نبتاأومل!يكونكأنتقديسهتمأومقدشاشخقعا

و)صلى"معناهماأصبحئيلاه"و"هتيقيل"لفظىفإنللجذرالأساسىالمعنىعن

درنمباشرةالربإليتوجهالقديمالعهدفىالصلاةو؟نتالؤالى.على)صلاة"

إلاالب!ثرلصالحالملاثكةوساطةفكرةتنشأولمسماوى.وسي!أىإلىالرجوع

فىاستحياءعلىالفكرةوظهرتانمو،فىالملائكةعقيدةبدأتحننالسبىبعد

فىوضوخاازدادتولكنها3!(،ا:وجمريا33-،3و33:ا5:)أيوبالأمربادئ

أناكنثوساؤأنتتصلىكنتحين"إنك:رافائيليقولحيث13()13:طوبئا

النسخأحدحسب1315:أيضما)انظرأتلوها"أناكنتالربمجدإلىصلاتكأرفع

فىوتر"تالعقيدةهذهعلىلليهوديةالخارجيةالأسفاروأكدت(.المنقحةاليونانية

فىواحدةمرةإلاقديسوساطةدبهريردولم3(.8:يوحنا)رؤياالجديدالعهد

والمدينةالشعبلأجلالصلواتمنإرمياء)يكثرحيثا154:الصاقبيننالم!

ا.المقدسة
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القداللمةورفعالتطهرطقولى.

وفكرةالطق!يةالنجاسةمفهومبينالقدماءعقلياتفىوثيقارتباطهناكاق

غامضة؟منةقوةالمقدسةالأشياءوفىالنجسةالأشياءفىو؟نت.للرب!كربس

أشخاصأوأشياءمنبهمايتصلماكلعلىتسريانالقوتانهاتانوكانت،نحيفة

وهاتان!.يمسانلا9سواء،والمقدسفالنجس.تحريمحالةفىوهملامسوهماا

البشرعلىيحرمماالتشريعاتفمن؟القديمالعهدفىنجدهماالبدائيتانفكرتان

بعدتتطهرأنالأموعلى؟الجثةملامسةعليهميحرمماومنهاالعهدتابوتلامسة

منهمجعللأنهالقربانبعدثيابهيغيرأنال!هنوعلىتنجست؟لأنهالإدة

القداسةوهذهمعنوئا،أومادتاتشوقاليستالنجاسةهذهأنإلامقدشا.خضا

منهمايخرجواأنالبمثرعلى"وضعان!أو!حالتانأهمابل4معنويةفضيلةجمست

العادية.الحياةإلىيعودوا؟

وهنا؟القداسةورفعاقطهروطقوسالمحرماتهذهيصفالمقدسوالكتاب

هذهأنالغريبومن.القدمشديدةالعاداتببعضإسائيلبنىديانة!تفظ

ولكنهفيه؟واندمجتالتوراةأجزاءأحدثوهوالكهنوقالتشريعدخلتمادات

فصلصكلىفساعدتجديد.معنىعليهاأضفىبالطقوسالاحتفاظمنالرغمق

المتساميةيهوهقدسيةفكرةغرسوعلىحوالامنالوثنىالعالمعنإسرائيل/،

لسفرالنهالىالتجميعفنىلذابمراعاتها.المختارشعبهأمرالتىالقدسيةكرة

القداسةتمثريعجاتباإلى11-16()اللاويينالطهارةتشريعوضع،ويين

بهاقضىالتىالقداسةتلكمنوالإمجابىالسلبىالجانبانفهما17-36(،!لاويين
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ورفعالطهرطقوسفىمهتام!ئاالقرابننتحتل.والاغتسالالقرابين)أ(

ا:3)اللاويبن-خطيئةوقربانمحرقةتقدمأنالمرأةعلكانالولادةفبعد؟القداسة

ومحرقة(خطيئةقربان)أوعوضقربانيقدمأنتطهرهفىالأبرصعلىوكانا-8(؟

خطيئةوقربانمحرقةيقدمواأنوالنساءالرجالعلىوكان33(ة1ا:4)اللاويين

بملامسةتنجسإذاوالنذير.93-.3(14-15،ا:5)اللاويينجنسيةنجاسةكلبعد

وإذا9-13(،6:)العددعوضوقربانومحرقةخطيئةقربانيقدمأنعليهكانجثة

:6)العددعوضوقربانومحرقةخطيئةقربانفعليهنذرهيشملهاالتىالمدةانتهت

.)3.-13

بالقرابننيرتبطبعضهاالقداسةرفعأوللتطهرأي!ماأخرىطقوسهناكوكانت

يؤثركان!هماوالمقذسالنجسأندبهرناأنوسبقبها.يرتبطلاالآخروبغضها

وهكذا.الملامسةهذهثار2من)يغسلااأنالطبيىمنوكان،يلامسهمنكلعلى

بدءقبليغتسلأنعليةكاننجاسةلاصىإذامثلآالعباداتيتولىالذىهنفال!

واللاوينن17-331:ؤ934:)الخروجبأمانالمقدساتنطاقيدخلحتىالقداس

وأالحيابأوالأواقغسلبضرورةالطهارةتشريعاتوتقصى،(.ا:و866:

،.3،38،33،،3-ها:ا)اللاوينننجسشىءبملامسةتنجسواإذابالماءالأشخاص

شيئالامسمالغسلأيضايستعملكانالماءأنإلا6(.و33:متفرقةمواضعوها

فالوصكاءوبالتالىالقداسةدرجاتكل-أعكلى؟نقربائايقدمالذىفاللحممقدشا؟

يكسرفخارتاوعاءكانوإنبالماء؟وشطفهبغسلهفضىفيهيغلىالذىالمعدفى

كلويغسلثيابهيغيرأنالكهنةكبيرعلى؟نالغفرانيوموفى3(.ا6:)اللاويين

إلىالفداءكبشاقتادمنوكذلك4الأقداسقدسمنالخروجبعدبدنهمنجزء
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يغيرأنمنهماكلعلىكانخطيئةكقربانالمقدمةالأضاحىأحرقومنالصحراء

الججلةطقسقشاركمنعلىوقضى33-38(.16:)اللاريينويغتسلثيابه

حربفىشاركومن31(.7-.ا،ا:9)العددأيضاالقواعدهذهيتبعأنالحمراء

ول!؟مقدسةكانتيغنمالتىالغنائموحتى،السلاحمجمل"يتطهر(كانمقدسة

منيتجردواأنالسواءعلىوالغناثمالمقاتلننعلكانالعاديةالحياةإلىيعودوا

والأسىالمقاتلونف!ن.أيامسبعةالطقسلهذابهاقضىالتىوالمدة،القداسة

؟نواكماويتطهرون.ثيابهمفيهايغسلونأياملسبعةالمخيمخارجيمكثون

افارفتدخلالمعدنيةالأشياءأما4خشىمنسوجوكلجلدمنمتاعكليغسلون

17-،3(؟31:)العددتغسلأنقبل

بغسلقفىا-34(316:)العددالأخيرالنصفىالحمراء.اليجلةرماد)ب(

خاصطقسهناكوكانالميضة"(،"ماءحرفتايضماه":)"ياالنجاسة"بماءالمعدن

النيرتطقولمفيهاشيةلاحمراءعجلةبذبحوقمىا-.ا(.ا:9)العددلإعداده

يقومو؟ن(؟التيهلعصرالتشريعيعزولأنهالنصفى،المخيم)"خارجالبلدةخارج

يلتىاحتراقهاأثناءوفى،الجثةتحرقثم.!وركاهنالناسعامةمنرجلبذمجها

طاهرم!نفىومجفظالرمادئحمعثموترمزا،وزوفاأرزبخشبالنارفىال!هن

ماءعليهويصبإناءفىالرمادهذامنبعضبوضعئعذالنجاسةماءو؟نطقستا.

فىنشأالطقسهذاأنالمؤكدومنمباشرةتجدولأونبعمنيؤخذماءأىجاقي

تعتبرالشعوبمنفالعديدسحرتا؟طقشاالأصلفىكانأنهوالأرجحوئنيةبيئة

يستعملالحيواناتورماد4الشريرةبالأرواحويعصفالشرويدرأمجىلوتاالأحمر

إذنافجاسة.رفعفىالجارىالماءيستعملكماالطقسيةالطهاراتفىعادة
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شرعية،شعيرةمنهليجعلدورال!هنوجاءاليهويةودخلقديمأصلذوفالطقس

نفسهأ)التسميةخطيئةبقربال!زبطولكنهبالقربانصلةالأصلفىلهيكنولم

37-38(.16:باللاويينو9148:العددوقارن13الفقرةوانظر9117:العددفىترد

وأعظاقاأوجثةلامسمنعلىيرشف!نالتطهزفىيستعملالماءهذاكان

يردولاا-33(.911:)العددوأثاثهالميتبيتتطهيرفىبهيستعانكانكماقبزا؟

)العددإليهالإشارةسبقتنصفىواحدةمرةإلاالنصهذاخارجدبمرالماءالذا

فىإضافةأنهيبدوولكن؟مقدسةحربفىئهبمالتطهيرئرضحيث33(31:

هذاالنجاسةماءأنالغريبومنبال.ذاشيتاللسياقيايفلاحيثالفقرةهذه

جثةملامسةعنالناجمةالنجاسةإلىتشيرالتىافصوصسائرفىذكرلهيردلا

4-6(33:)اللاويينعادىبماءولكنبالغسليقض!القداسةفتمثريعميت؟

-69:)العددالنجاسةماءإلىيشيرلاولكنهمعقدبطقسيقضىالنذيروتشريع

توحىلاالجنائزيةالطقولسضاالتىالقديمةفالنصوصأخرىناحيةومن13(.

فهناكثممن\(.:هؤ464:التكوين)انظرلنجاسةتؤدىالجثةملامسةبأن

ويبدوالجاسة؟ماءواستعمالالحمراءالعجلةبرمادالحاصالطقسبينتناقض

منجزةايكنولمالرسصية؟الديانةمعجنبإلىجنتاحتاظلقديمطقسأنه

.متأخرةحقبةفىالكهنوقالتشريعإلىضحمالنهايةفىولكنه،العاديةالناسحياة

تمثريعمنطويلينإصحاحين)وبشغلالبرصطقسيثير.البرصطقس)ج

الزجماتفىيردالذىالعبرىفاللفظ.مشابهةمشكلة13-14(اللاويين:الطهارة

نسميهماليسعليهيدلالذىالمرضأنإلا"ضزعات"،البزص!9بمعنىالحديثة

جلديةأمراضعلىينطبقفاد"ضزعات".وحدهالبرصعلىيدللاأوالبرصحاقا
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نسميهماأعراضليستو!1-44ة13:اللاويين0فىأعراضهاوصفوردعدة

وكانللشفاء.قابلةوصفهاوردالتىوالأمراض5،.،+،53ءا!،؟أ+د!هحء،مل!بالبرص

كطبيبلاقرارهو؟ن"البرصا،بهذامصاتاافاسأحدكانإذامالل!هنالقرار

علىالعيشعلومجبرقومهعنويعزلنجشاالأبرص"9وكانكمفسراللشريعة".بل

يبرأ.أنإلى3(7:الاقالملوكفىنسبتاالمبكرالنص)انظرالبلدةمنمسافة

84:متىوانظر143:)اللاويننالمريضيبرأعندماأيضالل!هنالقراروكان

العاديةالحياةإلىيعودأنقبلالأبرصعلىكانولكن14(.17:لوقافىومقابلهما

فوقطيرئذبحثم،جدولمنأونبعمنماةإناءملءفيتمتطهزبطقسيمرأن

الماءإلىويضافحئا،الماءفىطيرأخريغظسثمالماء،فىدمهيراقحتىالإناء

بالماءالأبرصيرشثماالواء،فىالسالطيريطلقثموالقرمزوالزوفاالأرزخشب

وبذلكويغتسلثيابهويغسلبدنهشعركلمجلقأيامسبعةوبعد.تطهرهويعلن

3-9(.14:)اللاويننيتطهر

خطيئةوقربانعوضقربانيقدمأنعليهالامناليومفىقائلآ:الضصو!اصل

للمريضاالمنىالأذنبهويمسحالعوضقرباندمعلىيحصلال!هنو؟ن.ومحرقة

نفسهاالأعضاءيسمحثمالكبيزاالمنىقدمهوإصبعالأيمنوإبهامهشنىالذى

ا،ا:)اللاويننشنىالذىالمريضرأسعلىالزيتمنتبتىماويصببالزيت

033-ا93:)الخروجالكهنةكبيرتنصيبفىنفسهابالطقوسوفضى33(.

الدمو؟ن.التقديسلااقطهير14اللاوسفىمنهاالغرضأنإلا13(8:واللاون

طقوسمقارنةويمكنالتكفيرقرابننفىبهايستعصلالتىبالطريقةيستعمل

وهناكالعبيد؟لعتقالرافدينعقودفىبهرهوردالذى"الجبهة"تطهيربطقسالمسح
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علىالزيتإسكتتفيه:وردأمةعتقيسجلشمرةراسمننصفىموافيمثال

طهارتها".وأعلتترأسها

أصلمن3-9()فأحدهماطقسينمنمزيجاللاويينسفرمنا4والإصحاح

منفلابدوبالتالىشريرةروحتسببهاوالمعديةالكريهةالجلدوأمراض،قديم

الحمراء،العجلةطقسسماتبعضجديدمنتطالعناوهنا.الروحهذهمطاردة

قرمزةومعهللحمرةلونهيميلماءيستعملالأشراركانيفزعلوتاالأحمر؟نفلما

مجملاطواءفىالطيرمجئقوحينتطهيرى؟تأثيرالجارىوالماءوالزوفاالأرزولخشب

13:)اللاويينالمرضأثارمجملأنهالبدنشعربحلقالحكمفىوالسببالشرمعه

الأبرصعلىيطبق33(141:)اللاؤيينالثاقوالطقس(متفرقةمواضع3-44

يأقلاعنصرعلىيشتملفهوذلكومعالتكفيربقرابينالخاصةاللاويةالقواعد

كانالطقسهذاأنرأيناأنسبقولكن،بالزيتالمسحأىالكفارةطقسمن

:.إسرائيلبنىجيرانعندمماثلةظروففىيطبق

وأالثيابعلىالفطرىالعفنف!نللبرصأ؟9يتعرضونوحدهمالبشريكنولم

وهنا.تتنجسالأشياءكانتوبالتالىبرصإ،9يسمىالجلديةالمنتجاتأوالمنسوجات

لمأوالفسادانتشارعلاماتظهرتوإذاالأشياء.بعزللل!هنالقرار؟نأيضا

الأولىالغسلةبعدالعلاماتاختفتوإذا؟يحرقالشىءكانالغسلبعدتختف

الخيلو؟نت47-95(.13:)اللاويينطهارته(9وتعلنأخرىمرةالشىءئغسل

تكونفقدالطحالبأوالصخرىالملحالجدرانغطىوإذا)بالبرص"؟تصابأيضا

؟نتذلكال!هنقرروإذا33-53(؟14:)اللاويينأيضحا"بالبرصأمصابة

يهدمانتشارهاالبرصعلاماتواصلتوإذا؟تكشطوالجدرانتنتزعالأحجار
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منلابدكانالحالتينكلتافىولكن.البيتطهارةتعتناختفتإذاأما،البيت

الأبرصبطهارةالخاصنفسهالطقسعليهويطبق(البيتخطيئة9عنالتبهفير

3-9(.14:)اللاويين

بقاياف!؟البدائيةشديدةمفاهيمعلىشواهداختلافهاعلىالأح!مهذهكل

السبى،قبلمانصوصفىإليهاإشارةثمةفليسذلكومع.قديمةخرافيةطقوس

السبى.قبلماسنواتفىالنجاسةماءاستعمالإلىإشارةهناكليستأفكما

فىالطهارةتمثريعاتكافةعلىوينطبقمرجحواحداستنتاجسوىهناكوليس

الخوفوأصبح،الطهارةإلىبالحاجةوعتااليهودازدادالسبىفبعدا:ا-6االلاوفي

حالاتمنالكهنوقىالتشبريعكئابضاعفلذا؟يفزعهمفاجشاالنجاسةمن

فىوأدخنواصوبكلمنموادفاستعاروالها،صحيحعلاجكلووصفواافجاسة

الت!ثريعصارحتىالأح!ممنعديذاوفرضواشعبيةخرافاتاللاوىالنسق

الطقسف!نذلك.منأبعدإلىالتوراةبعدمايهوديةوأوغلت.يطبقأنمنأعقد

منضيقنسقإلىتحولولكنهوشعبهالربقداسةعنالضعبيرإلىيهدفالبدايةفى

وتوعدحديد.مننيرإلىتحولحمايةيمثلكانوما؟يطاقلاثقيلقيدأوالشكليات

وحرم4(33:)متىالاسأعناقعلىثقيلةقيودالوضعهموالفردسيينالكتبةيسوع

نجاسةالوحيدةالنجاسةأنوأعلن13(.33:)متىالسمواتملكوتدخولعليهم

رومية)رسالةبذاييما(تحشايثئة"ليشالرسولبولسوقال03(،151:)متىالخفق

:14.)14
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التقديلىطقوس3.

المديسبفكرةإسائيلبنىأذهانفىالتطهرفكرة.طرتبطعامةملحوظات)أ(

لكنكمترادفينءاستعمالهمايمكنالفكرتينعنيعبراناللذانواللفظانالنذؤأو

.الربإلىالتقربعنالإنسانيعوقماإزالةباقطهرفالمقصودبينهما؟فارقاهناك

قرب.عنبالرباتصالعنناجمأوالربللقاءالإفسانإعدادفإماالتقديسأما

يتصلماوكلالإيجابى.عنالضقديسيعبربينا،السلبىالجانبعنالتطهرويعبر

يكنلمماالإل!النطاقيخترقأنيمكنشىءفلاثمومن،مقدسبالرب

يخذيش"فالفعللذاالدنيوى.النطاقمنانسحبيكنلمماأىأولأ،"تقدس"

تذز!.9بصعنىترجمتهينكنقذش!9الحرفىومعناه

الإنسانئدخلفعلفأىخاص؟طقسأداءبالضرورةيستوجبالنذريكنولم

تلقائتا.الشىءأوالشخضهذاينذرالإلهيةبالعبادةأوبالرباتصالفىالشىءأو

؟ئنذرللربكانينهبونوما"منذورش(،مقدسةحربأيةفىالمشاركونوكان

والهي!الصحراءوخيمة؟مناصبهممهامممارسةفىالمثروعبمجردالكهنةوئنذر

؟العبادةعلىيساعدلأنهمقدسوأثاثهمايسكنهما؟الربأنلمجردمقدسان

ينجماقحريممنقدروهناك.للربمقدمةلأنهامقدسةوالتقدماتوالأضاص

سببلاللنذرنتيجةفهوالنذرإلىيؤدىلااقحريمهذاأنإلاالنذؤهذاعن

ملزمينالمحاربونوكان.يدنسونلاللربالمنذورونرالأشخاصوالأشياءفيه.

نألأحدوليس11(؟ا:1افافىوصوئيل316:الأول)صموئيلالنفسجماحبكبح

18-ا:5الأولوصوئيلبعدهاوما618:)يشوعمقدسةحربفىئنهبممايترلغ

-ا31:)اللاويينبالطهارةيتعلقفيصاصارمةلقواعديخضعونالكهنةو؟ن91(.
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"المقدسات"أقدسبل)مقدسات"والعشوروالتقدماتالقربانيةوالذبائح8(؟

)اللاويينبعينهمأشخاصقبلومنخاصةظروففىأكلهاأوتدميرهامن.ولابد

13(.43:وحزقيال8-189:والعددإلخا.،3،3:

الإل!؟بالنطاقمااتصالعنالنذرينتجقوناإليهاأشرناالتىالحالاتفى

لمناسباتخاصةطقوسفرضتإسرائيلبنىتاريغمنمتأخرةحقبةفىولكن

الكهنةلنذركبيرالسبىبعدماطقستناولناأنوسبقالنذربهدفبعينها

خصيضا.المعدالميرونبزيتوالمسحوالإلباسالصطهريشمل؟نأنهوأوضحنا

المقذسالأثاثوكلوالمذبحالمقدسبسمحنفسهاالمتأخرةالنصوصهذهوتقفى

01(.8:واللاويين91-ا4:ؤ36-0393:)الخروجالمقذسالزيتبهذا

المسحوهو؟التتويجطقسفىالأساسيةالسمةالمسحهذاكانالمملكةعصروفى

الذى"ينرزا!النذرهذاعلامةوكانتمقذشا.شخضاالملكيجعل؟نالذى

كما.،(؟98:والمزامير1113:الثاقوالملوك01ا:الثاق)صموئيلالملكيرتديه

الصفيحةأىا!"صمص"تماثلحليةر!،ال!هنبعمامةتثبتحلية؟نت

نأأيضانتذكروقد9(.8:واللاوفي9303:)الخروججبهتهعلىيضعالتىالذهبية

النذر".)علامةبلا!!طيلآ(ليست"ينرزللفظالصحيحةالترجمة

"جعلهيعنىكما4الدنيوىالاستعمالعنأقضل"الأساسىمعناه"نززوالجذر

.للربالمنذوربمعنى"تزيزالاسماشتقالفعلهذاومناتذزأ.بحعنىمحزقاا

ىأ)النذر"ومعناه"يدزالاسماشتقومنه"ندزويكتب"نززدمرادفوهناك

فإنناالممسياتهذهبننالشديدللتقاربونظزا.للربالمرءأوالمثىءتكردس

والنذيرالنذرهناسنتناول
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له،تكربسهأوشيثاأوشخضاالرببإعطاءالوعد)يدر(النذرالنذور.)ب(

فىئهبماأو8(15:الثاق)صموثيلقربانأو03-33(38:)التكوين؟لغشر

والضذرا(.اا:الأولوصموئيل033-ا11:)القضاةشخصأو3(31:)العددحرب

أولآ؟مامعروقاأسدىماإذاشيتاالرببإعطاءمشرو!وعدالحالاتهذهكلفى

بذبحيفتاحووعدآمئا؟سالمابيتهأوصلهماإذاغمثزاليهوهيؤدىأنيعقوبفوعد

ماإذاللربوليدهابنذرأتاووعدتالنصزوهبماإذاقرباتاوتقديمهشخص

النذوروكل.الربمععقدبإبرامالدعاءتعزيزالذورهذهمنوالغرضولذا.وهبها

يبررما،صراحةالمثرطئذكرلاحينحتىالنوعهذامنتبدوالقديمالعهدفى

نأإلا)الطوعية(.والقرأبينالنذر(9قرابينبينإليهاأشرناأنسبقالتىالتفرقة

6،11،)13:أيضاالتثنيةبل18-33(و16:33-17)7:اللاويينسفرنصوصبعض

المزاميرفىالعامةالعبارالتبعضهناكأنكما؟التفرقةهذهفىواضحةغير17(

الوعوديشبهماإلىالزمنبمرورتحولتالنذورأنعلىتدل3(6:وه69:وا،1)05:

قليلبعدوسنمطرق.الربقبلمنمعروفبإسداءمشروطةتكنلموأنهاالبستيطة

شك.لاممثروطغيروعذاالنهائيةصيغتهفىكانماوهوالنذيرلنذر

33:والتثنية033:)العددبهبالوفاءملزقاالإنسانالنذركانئنذرأنوبمجرد

:5)الجامعةبهينىأنبوسعهيكنلمإننذزاالمرءينذرألاالأفضلومن34-33(؟

لهلأنهاليهوهالماشيةأبكارنذرمجليكنفلمحراتا،كانماالنذورومن(.3-ه

البغاءعائداتبتكريسفالضذرمقذسالربولأن36(؟37:)اللاوسأصلأ

النساء،لنذوربنودبضعالتشريعوتضمن91(.33:)التثنيةباطلآكانلهالمقذس

الأرملةأما،إبطالهلزوجهامجقالمتزوجةونذر؟يبطلهأنلأبيهايحقالبكرفنذر
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التزافاصاحبهعلىيفرضوالضذر4-17(.03:)العددالنذورطافتحلخيب

هذاعنيستعيضأنللمرءمجلوكان،بدقةيوفىيكنلمالالتزامهذاأنإل!جمزا

-1)37:المتأخراللاويينتشريعفىمحددةتفاصيلهابأدقوالفئات،بالمالكتزام

.)

لفترةللربنفسهينذرأنامرأةأوكانرجلآشخصلأىيمكنالنذير..(

فترةوفى3.ا-ا6:العددبسفرأح!مهووردتالنذيزبنذريعرففيما-دة

وعنالمخمرةالمشروباتوكلالحمرعنيمسكأن"تزيزادعلىكانهذهكربس

تنجسحضورهفىالناسأحدماتفإنجثة.أيةملامسةيتحاشىوأنشعره!

محرقةوأخرىخطيثةقربانحمامةيقدموأنبدنهشعريخلقأنعليه!حتم

الفترةلإتمامكنذيرالعيشفىجديدمنيبدأذلكوبعدعوض؟قربانكلآ

كانالفترةنهايةوفى.السابقةالفترةمنمضىمااحتسابدونجديدمنطة

النذيركانالطقسهذاوبعدتوحد؟وقربانخطيئةوقربانمحرقةيقدمأنيه

جديد.منالخمريعاقرأنلهومجلالعاديةالحياةإلىويعود،قدسيتهمنجرد

بولسفأتمالجديد.العهدعصورفىمعروفةكانتالعادةهذهأنالمؤكدين

معأخرىمرةوأتمه18(،18:الرسل)أعمالكنجريافىالؤعهذامننذزاعمول

عصروفى33-34(.31:الرسل)أعمالأورشليمهي!فى2خرشنذراءجمعة

طقوسأداءمنيتمكنوالمالنذراءأنعرضتالتىالمش!تمنكان!ابيين

(.94-اه3:الأولبينن)الم!تدفسالهي!لأننذرهم،ء

يحطكمااللاوى.الطقسمعويوفقهاقديمةعادةإلىإلاالعددتمثريعيشيرلا

نأورد11-313:عاموسوفى.مؤقتنذرإلىالحياةمدىنذزاالأصلفى؟ن-شا
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معاقرةإلىافذراءدفعواافاسأنإلاإسائيل،بنىفىونذراءأنبياءله؟نالرب

بلنذزا،نذبىمنليسالضصهذافىوالنذيريتكلموا.أنمنالأنبياءوجمنعواالخمر

مننداءعنوتنتجالحياةمدىتستمرحالةو!،الربلهوهبهاطبيعةذاشخص

)حسبالمدنساتنطاقعنالربعزلهأىلضفسهالرثنذرمنفافذير.الرب

علىحزمماكلقتكمنالعزلطذاالخارجيةوالرموز(.للفظالأساسىالمعنى

:6العددفىأماالخمزمعاقرةعنالإمساكسوىعاموسفىهنايردولمالنذيز

الكزم.ينتجمال!التحريمفيمتد3-4

فيهاوالنذر،شمشونح!يةنذيرعنتتحدثالتىالوحيدةالقديمةيةوالح!

أن.أمهعلىكانبولدهقبلوحقإل!.نداءعنوناجمالحياةمدىيدومأيضا

سيكونستحملالذىالطفللأنالمخمرةوالمشروباتالخمرمعاقرةعنتمسك

زأنتمة"ئوشىتغلأقينفسهالحكميتبعأننفسهشمشونعلىوكان"؟الربنذير9

13-14(.4،7-13،5:)القضاةافظنن(ينتديزا-دث!تكونالضيلأن9؟نلأنه

المعجزةقوتهومصدر18(6،9:العدد)انظرنذرهعلامةالطويلشعرهو؟ن

الجعلهالخارقةالقوةهذهومنحهشمشوناختارالربو؟ن17(؟16:)القضاة

فىيوسفعلىتطلقحين"تزيزالصفةعلىنضفيهأنمجبالذىالمعنىوهوبطله

افصويشير16(.33:)التثنيةموسىبركةوفى36(9،:)التكولنيعقوببركة

تميزالتىالعلامةيمثلالحليقغيرالشعرأنعلىصراحةالآخروينصضمئاالأول

الرسل)أعمالالمقدسالكتابفىوردتأمثلةآخرحتىسارتاهذاوظلالنذيز

الكرومعلى"تزيزالصفةإطلاقفىالعرفلهذاامتداداونجد33-34(.3:وا1818:
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بافموللبذورفيهايسمح؟نالتىأى،اليوبيلأوالسبتسنةفىتشذبلمت

11(.،35،5:)انظراللاويينماخنا

بالحربالخاصةالقديمةالطقوسشمشونبح!يةنربطأنعليناكانربما

43(33:التثنية)انظر53:القضاةومن،للربئنذرونالمحاربونف!نكدسة؟

التشريعأصلهذاولوكان.شعرهميطلقونكانوابأنهمالتأكيديبررمات

ن؟وماحياتهطولللربصموئيلنؤهبنحتلف.شىءإلىتطورماسعان

مستعملغير"تزيزلفظأنومع11(؟ا:الأولإصموئيلرأسهفوقيمريمى

)ماالحربلاالربلخدمةئذرصموئيلفإدقذلكومع.معناههذاأنالواضحق

:7الأولصموئيل:لفلسطينوغافيكقاص!صموئيلبوضاالسمةهذهربطنشأ

وهنا؟الربمناختيارعنلاأمهنذرتهنذرعننتجصموئيلنذرأنكما-14(.

المميزةالسصةبعدفيماصارتالتىافذرلفكرةظهورأولنلمحأنممن

نذيرية.
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عشرالخامسالفصل

الدينىالتقويم

دينىطابمذاتالأعيادمنكبيرعددالشعوبمنكغيرهمإسرائيلبنىلدىكان

يوردأندونمنهابعقماالمقدسالكتابويذكر.دينىمجدثفيهايحتفللموإن

بأحداثاحتفالآتولمالعشيرةأوالعائلةف!نت.الاحتفالطريقةعنتفاصيل

9333:)التكوينوالزواج8(31:)التكوينالطفلكفطامالإنسانحياةفىنحتلفة

:1الثافىوصموثيل333:)التكوشوألموتبعدها(وما01ا:4والقضاةبعدهاوما

تهينالريففىالحياةو؟نتذلك.وغيربعدها(وما31و3:بعدهاوما11-1317،

وصوثيل3-3538:الأوليصموئيل:الغنمصوف)كجزللابتهاجأخرىمناسبات

أعيادكانتكيفقليلبعدوسنرى13(38:التكوينوانظر33-1393:الافى

وكانت.الزراعيةأوالرعويةالحياةمنبأحداثترتبطالكبارالثلاثةالسنة

حيثالحربفىالنصرأوالملككتتويجالولائملإقامةمناسباتالعامةالأحداث

وفى6-7(،18:الأولوصموئيل1-1531:)الخروجوالرقصبالغناءفيهامجتفل؟ن

وإنشاد91(و8:بعدهارما71:)زكريايصومالشعب؟نالقوميةالكوارثأوقات

نأينبىالتىالأعيادمنالعديدأنوالأرجحالمرافى(.وسفرا-3)يوثيلالمرافى

1331:و415:هوشع)انظرإسرائيلبنىمقادسفىبهامجتنىكانهنانسجل

مثلآهناكف!نمنها،أىإلىتلمحقديمةح!يةنجدأنيندرإذ(4-ه4:وعاموس

شيلوهفىلهوهعيدهناكو؟نا-4(35:)التكوينإيلبيتإلىشكيممنحج
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إلاهنانتناولولنبعدها(.وما13:الأولصموئيلوانظر91-3131:القضاة

أوفرالأعيادهذهعنومعلوماتنا؟طويلةلفزةمهمةم!نةالاظلتالتى*غياد

العاديةالقذاساتبوضاوسنبدأ.أورشليمبهي!العباداتضمنأدرجت"نها

الأعيادترتيبتحددالتىالدينيةالتقاويمنناقشثمبالهي!،تقامكانتئ

.الكبرىصنوية

العاديةالهيكلقذالدات

3-388:العددوفى38-9343:الخروجتشريعاتتقضى.اليوميةالقذاسات(

العشاءينأ"بينالمساءفىوالآخرالصباحفىواحديومتا:كمحرقتينخلينغديم

وسكيبةبالزيتمعجونطحينمنتقدمةالقربانهذاويصاحب.الشفقعند.،

فىواحدةيومتا:تقدمان؟نتاالمحرقتينأن3-66:اللاويينيفترضكماش

نأ7-038:الخروجويضيف14(.45:سيراخ)انظرالمساءفىوالأخرىعمباح

؟نتيهوديتإنويقالالعطوؤمذبحعلىبخورتقدمةتصحبهاالقرابينذه

القذاسهذاوكانا(.9:)يهوديتاطي!منالمساءبخورتقدمةصعودساعةصلى

مواضعو3893والعدد9343:الخروج)تميد:!"الدائمالقربانيسىبوى

ال!تبفإن"بظلأإنهدانياليقولوعندما34(؟.ا:ونحميا35:وعزرا!فرقة

وينبئنا11(و113:13:وا8،1113:)دانيالالشهيرأنطيوكساضطهادإلىعير

عصرإلىالطقسالأيامأخبارويعزو؟تببى.الم!يهوذاأسكادهكيفبيينالم!فرا

منولكن3(3:وا1311:الثاقالأياموأخبار1604:الأولالأيام)أخبارملكة

فىتقدملمحرقةدبهزاحزقياليوردولاالسبى.بعدماعصرإلىيرجعأنهبهد

الملوكويفزقالسبى.قبلماوعرفيتفقماوهو13-15(46:)حزقيالساء
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)ينحاه(.المساءوتقدمة()غلاهالصباحمحرقةبينآحاز(عصر)فىاه16:الثافى

4-ه9:عزرافىالوقتإلىإشبارة(منحاهبتعرفالاتزالالمسائيةالتقدمةوهذه

تقدمةأىالحرفىبمعناها"منحاه"ادأخذإلىالنصوصهذهوتدفعنا3.ا9:ودانيال

الأولالملوكفىمعناهاهذاأنوالأرجحالمساء؟فىماوقتعلىتدلحيثنباتية

18:الأول)الملوكالقصةلأنالغروبيسبقالوقتهذاأنلابدولكن18،9336:

إلىأخابوعودةالمطروغمامةإيلياوصلاةالبعلأنبياءمذمجةتضع04-46(

ماطقسفىالمساقالقربانتوقيتأنإلىأشرناأنوسبقواحد.يومفىيزرعيل

فىالحتلتقديميتمف!نالجديدالعهدعصورفىأما؟بالشفقتحددالسبىبعد

وفاةساعةو!والمشتا(ليوسفوس)طبفاالثافةحوالىفىأىالعصرمنتصف

يقابلها(.وما46-.ه3:لا)متىالصليبعلىيسوع

إلايهمنافلاهناأبا؟السبتلدراسةخاضافصلأسنخصصالسب!.)ب(

9-.ا38:العدديقض!.اليوميةالهي!قذاساتفىعليهترتبتالتىالتغييرات

المحرقتننإلىإضافةوسكيبة"منحاه"ومعهماسبتيومكلأخرشخروفننبتقديم

القذاساتفىيقدمماتماثلئبوالس!والتقدماتالذبائحكانتولمااليوميتنن.

وحسب،الشبتفىعدداتضاعفتأليوميةالمحرقةفيبدوأنتماقااليومية

إلىيتطلعحزقيالوكاننفسها.الساعاتفىتقدمكانتالمدماتأنويفترض

وتتألف.الأسبوعبقيةمغلفايظلروافاالحاكمفيدخل؟تكلفةأكزطقس

جرتكيفندرىولا(.ا-ه46:)حزقياليهنشلمخلآنيييمئةمنالسبتمحرقات

فىيضاغفونكانواالهي!حرسأنتبينعثلياقصةأنإلاالمصلكة،عصرفىالعادة
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5-118:الثاق)الملوكللتعبدالوافد-شعددتزايدكلضصئايدلما،السبتيم

3(.46:"نظرحبزقيال

وكبشثورينمنتتكونمحرقةبتقديما385:العددطقسيقضىالهلكل.ص(

!يمدمكماوس!ئب،تقدماتوتصحبهاقمرىشهركلمنيومأولفىحملانحمبعة

وخلآثوزااليومذلكفىالحاكميقدمأنيتمنىحزقيالوكانأخطية(.قربانس

6-7(.46:)حزقيالحمبشا

دبهرهووردالقدمفىموغلآعيذاكانالهلالبظهورفيهمجتنىالذىالعيدوهذا

راحةيومو؟ن3.13:وهوشع13-،1ا:أشعياءفىالأعيادمنوغيرهالسبت،

الثافى)الملوكالثه()رجللزيارةمناسبيومفهوثمومن(هة8)عاموسشلسبت

وكانااللال،ظهوريوممعهالعشاءتناولضيوقايدعوشاولالملكوكان33(.:

)صموئيلالضيوففىتوافرهمنلابدشرطالطهارةكانتإذدينىطابموالمة3

تستمركانتالويمةأنإلىضمتانفسهابصيشيروتد36(،03،5،18:!ول

للقربانأيضاالشهرأياماخئيرأولوربما37(.03،91:الأول)صموئيليرمين

أيامتعدالأهلةوظلت93(.03،6:الأولصموئيل)انظرالعشرةباسم!سنوى

الأياموأخبار0134:ونحميا35:عزرا)انظرالقديمالعهدعصورنهايةحتىمحيد

أيامفىحتىكذلكوظلت3(و13:31و33:8:الثاقالأياموأخبار3331:ول1

الشهرعدام!نتهمنكثيزافقدهذاكلأنإلا16(،3:)كولوسىالجديدعهد

1-6(.93:والعدد34-3335:)اللاوفيسابم
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الدينيةالتقاويم30

السنويةالأعيادبرزتوالشهريةوالأسبوعي!اليوميةابعباداتمنالخلفيةهذهعلى

الصحراءخيمةوقسىلقاء،أوموعدومعناه"فوعيد"للعيدالعامواللفظ.الكبرى

وأالاجتماعمعنىاللفظاتخذوهكذا(.الاجتماعأواللقاء)خيصةموعيد""أوهيل

معجنبإلىجنتا"فوعيد"لفظويردبعيد.للاحتفاللقاءأواجتماعثمالالتقاء،

41ا:وأشعياء3331:الأولالأياموأخبار0101:العددفىالأهلةأوالسبتأيام

اللاويين)انظرالسنويةالأعيادعلىتقتصرحيثوغيرها313:وهوشع36:والمرافى

جنبإلىجنتا11(46؟وحزقيال313:)هؤسعأيضايطالعناولكنه37-38(.33:

كماخاصةبصفةالكبرىالثلاثةالسنويةالأعيادعلىيطلقالذى"خج"لفظمع

بالحديثيبدأالذىالطقسآخرفى"فوعيد"اللفظيرد9393:العددوفى.سنرى

فالأرجحلذا.السنويةالأعيا؟عنثموالأهلةالسبتأياموعناليوميةالقرابينعن

اللقاءاتأنواعكأفةعلىيطلقكانأنهويبدونطاقا،أوسعمعنىلهكاناللفظأن

الدينية.

داز!زقض،9معناهوجذره،الكبرىالحلاثةالحجأعيادعلىفيقتصر"خج"لفظأما

منجزءاكانتالتىوالرتصاتالزناتإلىيشيروالاسم37(،ا:70المزامير)انظر

حخا.لمكةزيارتهميسمونالمسلصونولايزال.أقدمعهودفىالحجطقس

القوائموهذه؟السنةمدارعلىتنتشربأغيادعدةقوائمعلىالقديمالعهدوبشتمل

أنشئتالذىبالزتيبأخذهامعبالأخرىمنهاكلمقارنةويصكن،دينيةتقاويم

لاهناونحنحدة؟علىعيدكلدرسفىنبدأأنقبلالعامةالنظرةمنولابدبه.

إسرائيل.بنىبتقويمعامةبمعرفةإلاجدلآنسلم
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اثلآث14-33:17:بالخروجوردمااتقاويمأقصرالإلوهيمى.العهدتشريع)أ(

شهرفىأيامسبعةومدته)الفطير("مضوت"ادحجأىالشتؤ!فيليتخبمقزاب

)قصير(الحصادوكان(.)الجمع"أسيف"ادوحج)الحصاد(،"قصيزادوحج؟أبيب

منالثمارجمعيشل"أسيف"ادكانبينما،الحبوبمحصولباكورةحصاديمثل

فىأىقشته"نصميتموعده"أسيف"ادوكانشون؟فىوتخزينهاوالحدائقالحقول

ويواصلالخر!ا.فىتحلالعهدذلكفىكانتوالتىالسنةأولفىأىالسنةدوران

البعضوذهبالزت(.ال!ئدأقاتمذكويىكخيغتظقزالشتيمافيقؤاب"ثلآث:النص

مواعيدفىالسنةفىمراتثلاثبالحجفردكليكلفالنصهذاأنإلىمؤخزا

تكنولم؟الكبرىالثلاثةالنشويةالأعيادمجضورجملزقايكنولم؟بنفسهيختارها

سوىليستا7فالفقرة؟بالنصيردلاهذاأنإلا.للحجمناسباتالأعيادهذه

فى"بعانيم"اللفظويرادف)أوقاتايعنىرجالم"اللفظحيث14للفقرةتكرار

33(.33،38،33:العدد)انظر17الفقرة

بصيغةنفسهاالفروضا-34833:الخروجيقدم.اليهوىالعهدتشريع)ب(

داوحج،أبيبشهرمنأيامسبعةومدته"مضوت"ادحجفيذكر4قليلآتختلف

وموعده)الجمع("أسيف"ادوحج)قصيع،الحصاد(لباكورة9)الأسابيع("شتغوت"

بهاينم!التىنفسهابالخاتمةافصوينم!.السنةأخرفىأىقشته"نقوقت

زثتهؤهالشئداتاتمثور؟3جميغتظقزالشتيمافيتزاتياثلآث33:17:الخروج

وتشريعا-.3(9)فالباكورةعنتشريغاأيضمايتضمنالتقويمهذالكن(.إسرائيل

38-33:)الخروجالالوهيىااالتشريعفىحدةعلىيردو*هما31(،)فالسبت

13(.و93:33
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إلىيشيرانلاذلكومع"تضوت"العنيتحدثانالتقويمينهذينأنيذكرومما

35؟34:الخروجفىعزضيةوبصورةيردوبعدهابعد،فيماإلادبهرهيردولاالفصح

أنهاولو3318:الخروجفىإشارةلهتردلم)ما33الخروجفىدبهرأىلهيردولا

محددةوليست،زراعيةأعيادالأعيادأز،واضخاويبدواققويم(.منجزءاليست

لأخرىسنةمنويتفاوتالحقولفىالعصلعلىموعدهيتو!ابل؟بعينهبيوم

3433:الخروجفى"السنةو"آخر3316:الخروجفى"السنةو"أول.المناخحسب

منالانتقاليةالفترةإلىيرمزانفهما؟تعارضمنبينهمامماالرغمصكلىمترادفان

حيثالخريففىتبدأالمبكرةالفقرةتلكفىالسنةوكانتطا.الضاليةالسنةإلىسنة

لأننظزاولكنمحددتاريغهناكيكنولمالشجرفوقمنتجمعافمار؟نت

المقادسفىتقامالأعيادكانتالعباداتمركزيةعلىسابق!رإلىترجعالتقاويم

فىآخذةالأعيادتواريغتحددأنجماعةأيةعلىاليسيرمن؟نوبالتالى؟المحلية

عيدإلىالتاريخيةالأسفارنصوصتشيروعندما.المحلةفىالعملأحوالالاعتبار

الملكيينالرسلأنعلىصراحةتنصف!بعينهمقدسفى"إسرائيلكل9فيهتجتمع

والملوكسليمانعهدفىا-83:الأول)الملوكذلكعنللإعلانيوفدون؟نوا

كانهذاأنا-036:الثاقالأيامأخبارويفترضيوشيا؟عهدفى33،131:افاق

أيضا(.حزقيالعصرفىيحدث

خلصماإلىويخلصنفسهالضقويم1-1617:التثنيةتشريعحفظ.التثنية)-(

أقاتمذكويىكخيغتظقزال!تةفيقزاتيثلآث339:و3317:34:الخروجإليه

عبارةمباشرةذلكبعديضيفأنهالوحيدوالاختلافإشزائيلأ.إت!الزتالشيد

منكلبعدأضيفتعبارةو!16(،)فإلفك"الزثتختازةالذىالت!نيفيأقي
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الخثنيةتتطلعالتىالشعائرلمركزيةتأكيدو!15(؟3،11،)فالثلاثةالأعياد

فى"قضوت"بادالح!ينذلكمنذارتبطالذىالفصح!الثلاثةوالأعيادلفرضها.

أنهتفسيرهالاسموهذا)الأسابيع("شتغوت"ادوخجو16(؟ا-8)فأبيبشهر

داخجوالثالث9-13(؟)فالأذرةكيزانأولقطعمنأسابيعسبعةبعديعقد

ا(.13-ه)فوالمعصرةالبيدرنواتججمعبعدوموعده()المظال"شكوت"

هذاولايزاليفسرلممعناهأنإلا(الجمع"عيدفىمرةلأوليرد"شكوت"ولفظ

اسموهوأبيبشهرإلىالإشارة)انظرالخريففىتبدأالسنةأنيفترضالضقويم

.الغموضيلفهلايزالالتواردغتحديدف!نكنعافى(.

التواريغوهذه33،اللاويينبعينهاتواريخيذكرنصأول.القدسيةتئبمريع)ء(

الضقويملأنترتيبىبعددفيهمسماةوالأشهر4الربيعفىيبدأتقويموفقفيهمحددة

يثير33فاللاويينذلكومع33.واللاويين16التثنيةبينمافترةفىاتخذالبابلى

3)فعنوانانوهناكمصدؤمنأكثرمنمستمدفهو.صعبةأدبىنقدمشكلة

و93-43(34-36)فالمظالبعيديتعلقانوحكمانو44(37)فوخاتمتانو4(

إحداهمافثتينالإصحاحفىنصيزأنفعلينالذا.متجانسغيرمنهماالأخيروالحكم

وتمثل،المملكةسنواتأواخرإلىرأينا()فىيرجعالذىالأولالقداسةتشريعتشل

منأىإلىلتحديدسبيلولا.وبعدهألسبىإبانأدخلتالتىالإضافاتالأخرى

نأالضحفظ(من)بمثىءنقزحأنيمكنناولكنفقرةكلتنتىالنسختين

اللاويين:القداسةتشريممنالقديمةالصيغةإلىتعزىأنينبىاقاليةالفقرات

عيديليه،الأولالشهرمنعشرالرابمفىيقامالذىالفصحتتناولالتى334-8:

الأسابيععيدعنتتحدثالتىأ3ا-ا336:واللاويين؟أيامسبعةومدتهالفطير
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تتحدثالتىب-333436:واللاويينالفطيزعيدمنيوفاخسينبعدوموعده

أيامسبعةومدتهالسابمالشهرمنعشرالخامسفىيقامالذىالمظالعيدعن

تضم)وقدوالإضافات.خاتمةو!37-3338:واللاويينمقدسراحةيومويليه

الخاتمةتستبعدهاالتى-3)فالسبتعن:تتحدث(القديمةالعناصربعض

الشهرأيامبأوليقامالذىوالعيد.ا-15(؟)فالأولىالحزمةوعيد-38(؟الأصلية

37-)فنفسهالشهرمنالعاشرفىيقامالذىالتكفيرويوم34-35(؟)فالسابم

44(.)فجديدةوخاتمة93-43()فالمظاللعيدنحتلفوطقس33(

بسفروردتالتىالأح!ممنتحديدهيمكندينىتقويمهناك.حزقيال)!(

فىتبدأسنة)منالأولالشهرأيامأولفنىالأعياد:لأيام18-4535:حزقيال

منالسابمفىالقربانويتكرر؟المقدسعنخطيئةقربانتقديمفرض(الربيع

أولاليونانيةالنسخةوتحددسهؤا.الأفراديقترفالتىالخطاياعننفسهالشهر

ويعينا93:العددونصيتفقبماالثاقالقربانطذاتارئحاالسابمالشهرأيام

فىالثاقالقربانأنالعبريةالقراءةفىفالأرجحذلكومعسنة.ضال!قربائا

18-45:)حزقيالأالمقدسلاتطهيرمغاالقربانانوبش!العيدبعدالحامن!9الوم

سبعةومدتهالأولالشهرمنعشرالرابمفىيقام"خج"(هنا)يسىوالفصح.3(.

وقربانمحرقةتقدمكانكما31-34(.)فخطيئةوقرابينمحرقاتفيهاتقدمأيام

اقالية.السبعةوالأيامالسابمالشهرلعيد"9خطيئة

لاأنهيلاحظكما؟حزقيالسفرسماتمنالخطيئةقرابينعلىالإصرارهذا

لاالأخيرالطقسوهذا.السنةبدايةفىالتطهيرمراسمويذكرالأسابيععيديذكر
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تمثريعحزقيالبأح!ماستبدلإذ،يطبقيكنلمأنهويبدوفيه،إلادبهرلهيرد

38-93(.والعددالأخيرةنسختهفى33)اللاويينالكهنة

لدائرةشرخايعد38-93العددأنالحقيقةالعدد.سفرفىالقرابينأحكام)و(

يتجاهلكما(.الإصحاحعلىأدخلتالتىالإضافات)مع33اللاويينفىالطقوس

للطقس:خاصةظروففىتقدمالتىالقرابننويحددتمائا،18-4535:حزقيال

(1-ه38:11دلعدا)لهلالوا(ا-.38:9لعددا)لسبتوا(3-38:8لعددا)لوىا

3(36-ا38:)العددالأسابيعوعيد16-35(38:)العددالفطيروعيدوالفصح

الغفرانويوما-6(93:)العدد"الهتاف)يومودسىالسابمالشهرمنوالأول

ا-38(.933:)العددالمظالوعيد1(7-ا93:)العدد

بعدالثاقالهي!فىتقدمكانتالتىبالقرابين؟ملةقائمةالنصهذاويورد

عزرا.!ر

التىوالأشهربعد.فيماالدينىالتقويمفىأخرىأعيادأدخلت.لاحقةأعياد)نأ

أنهاتأكيدعلىإلاهذايساعدولا،البابليةبأسمائهاتسىالأعيادهذهفيهاتقررت

مجتفلكانالذىكالعيدوجيزةلفزةإلابعضهايراغولم.متأخرةفترةفىشرعت

وعيدإيار4منوالعشرينالثالثفىأورشليمقلعةعلىبىالم!شمعونباستيلاءفيه

منعشرالثالثفىنورابي!وعيدأبهمنعشرالرابمفىللمذبحالموجهالحطب

عمئرالرابعفىاليوريمعيدو!الحديثةالعصورحتىتراسبقيتهاوظلتأدر

يهسلومنوالعمثرشالخامسقالتكردسوعيدأدؤمنعشروالحامس

السى.بعدماأعيادمعالأعيادهذهوسنتناول
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عشرالسادسالفصل

السبتيولم

علىهناوسنركزالزمنيةبالتقسيماتالخاصالفصلفىالأسبوعتناولناأنسبق

السبت.يومأى،الأسبوعأياممنالسابمبهااختصالتىالدينيةالمؤسسة

وتأصيلهاالقدلممية؟.

الأشبوعأيامسابمإلىإشارةفىدينيةسياقاتفىإلا"شتت"العبرى0الاسميردلا

الحالةهذهأنولو3315:اللاويينفىواحدة)مرةبأكملهالأسبوعوإلى)غالتا(

35،3،8،34:)اللاويينسنواتسبعكلتحلالتىالسبتسنةوإلىفيها(مشكوك

نأإلاالراحةوأيامالأعيادأيامبعضعلىتطلق)شتتون(أطولصيغةوهناك3،(.

.بالضرورةسبتيومتوافقلاالأيامهذه

العبرىاللفظإنولا؟نتيوس(الأنطاي)تيوفيلالمحدثينالباحثينبعضيقول

فهذاوباقالى،القويةالصوامتمنالعينأنإلاسبعة"؟9أىايثيبقع"منمشتق

هذهمنمنقحةصيغةالمحدثينالاحثينمنعددووضع.مستحيلالتأصيل

الأكدية.طريقعنولكنسبعة"من.9مشتق"شتت"أنيرونكما؟الفرضية

و"يثميائؤ!سبعةإ،تعنى؟نت"لثيبيتوفكلمة؟تنطقتكنلمالأكديةفىوالعين

ومنسبعتان!.9أىمثنىصيغةإنهايقالسزى(كماالبدراكتماليوم)وتعنى

منهاجاءت)سبعتان("شبعتاق"الافزاضيةالأكديةالصيغةأنالفرضياتأحدث
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منولكن"يثمتت".ليصبحبعدفيمااخئصرالعبرىاللفظهذاوأنالعبرية"شتتون"

"شتتون"والصيغة،الرافدينمنمأخوذةالغبرانيةالمؤسسةتكونأنتماقاالمستبعد

العكس.وليس"شتت"منمشتقة

العمل،عنأتؤئقطيعنىالذى"شتت"العبرىالفعلمنأنهتأصيلوأبسط

لهذاالأساسىفالمعنىذلكومع".السبتإراكأبمعنىترجمتهويمكناستراخ"

833:اقكوين:لازم)فعل(اتوقفوهوالسبتمؤسسةعنتماتامستقلالفعل

:5الخروجمتعد:)فعلأأو!ا(للمعلومالمبنىبصيغةومعنأهإلخ(؟5،13:ودشوع

نفسهالمقدسالكتابوضعهالتأصيلوهذاإلخ(.7،34:وإرمياء1311:وأشعياء5

لفالا؟نوإذا"يثمتت"الفعلمنمشتفاالاسمكانإذاولكن3-3.3:الضكوينبسفر

؟شاذةتعد)شتت(الاسمصياغةفإن"العملعنالناسيتوقفإيومبمعنىجامذا

مبنتامعنى"يثمتت"لصيغةأنولابد"يثيبت".تكونأنينبىالعاديةفالصيغة

هذاكانأما:ونتساءليقشم"،أومجذدأو)متعد(يويفالذى"اليومأىللمعلوم

أالأولمعناه

بابلى؟اصلهالللمبتهل3.

بعضيرى.أوسعجدلموضعالمؤسسةفأصلجدلموضعاللفظتأصيل؟نإذا

السابمالأيامالبابليةافصوصوتصم.الرافدينمنجاءالسبتأنالاحثين

الشهرمنوالعشرشوالثامنوالعشرشوالحادىعش!)التاسععشروالرابع

الحبزأوالمط!اللحمأكللهمجللا(الملك)أىالشعوباراسإنوتقول"بالشر،

مجلولاقرابننيقدمأنلهيحلولانظيفةثياتايرتدىأوثيابهيغيرأنلهيحلولا

مجلولايتنبأأنلل!هنمجلولا.الحكمفىسلطتهيمارسأوبعربتهيخرجأنله
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)وهناك".أداؤهيرادعمللأىمناسبغيريومفهومريضا؟يسىأنللطبيب

الشهرمنتصفإلىفيشيرالأكدى"شياثؤلفظأما.(النصوصبينطفيفتفاوت

يمن.فألفهووبالتالى"الآلهةقلوبفيهتطمئنيوئا9وكانالدؤاكتماليومأى

البدؤاكتمالويومالسبتيومبينتوازئايوجدماالقديمالعهدنصوصومن

331:وهوشع33و13:66ا:وأشعياء433:الثافى)الملوكراحةيومفكلهما

والمزمورالبدؤاكتماليعنىقدالنصوصهذهفىفالسبتثممن(.ه8:وعاموس

زأييىفي"اثفخوا:نفسهبالمعنىالاستعمالالنادر)بدر("يهسى"لفظيستخدم814:

الكبير-ش-إسرائيلبنىعيدىأنكمامجيدتا".لتؤيمانهلآليجمئذبائئوقيالشفير

الوالى،علىوالسابمالأولالشهرينهلالظهورموعدهماكانوالمظال-الفصح

عشرالثاقالشهرهلاليحددهاليوريمعيدكانلاحقةعصوروفى

إلايرعونلاالقديمةالعصورفىكانواإسرائيلبنىأنالباحثونهؤلاءيرىلذا

نإويقالبهيخا.عيذاكاناليومهذاوأناطلالظهورعندشهركلفىواحذاسبتا

6،:)حزقيالالعملمنأيامستةبعدللراحةيومفكرةأدخلمنأول؟نحزقيال

و؟ن03(.03،13:)حزقياليهوهمعللعهدرمزاأسبوعكلمنالسبتيوموجعلا(

والعشرينوالحادىعشروالرابعالسابمالأيامتعتبرالتىالبابليةبالعادةمتأثزا

السبتتحويلإلىالابلىالتأثيرهذاوأدى".اسؤأيامالشهرمنوالعثرشوالثامن

إسرائيلبنىأنإلا.المحرماتتحفهيومإلىبهيجعيديوممنإسراثيلبنىعند

كانوبالتالىوالنجوموالقمرالشسىبعبادةتأثرأىتجنبعلىمجرصونكانوا

سلسلةأوجدوبذلكالقمزلمنازلاعتباردونأيامسبعةكلمجلاليهودىالسبت

القمرية.بالأشهرطاصلةلامتصلةأسابيع
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)7،البابليةاققاويمفىالمحددةفالأيام.النظريةهذهعلىجادةاعتراضاتكلناك

بهذهالسبتإلىينظرونإسائيلبنويكنولم؟وشؤم("سعأيامكانتإلخ(،

الأفعالمنعديذاعليهموحؤمتاللاحقةالتشريعاتجاءتأنبعدحتىثلرة

"شباتؤا!يكنولمتماقا.سطحتايعدالمذكورالابلىالنصمعتشابهوأىء؟

أنهعلىيدلماهناكوليسالشهزمنتصففىالدراكتماليومسوىكدى

فىالحساباتإقفالفىيستغل؟نإنهبل؟العملفيهيتوقفراحةيوم،

نفسهاوالتقاويم)شياثو،باسمتعرف!"الشؤمأيامتكنولم.الماليةعاملات

أنتصورويصعبأ.الشؤمأيام9تحديدبطريقةيتصلفيماالشديدبالغموضعح

يصعبكنا؟الشؤملأياميرمزوأصبحالمعنىهذاعنتحولالئمنيومايثمباثؤ-

لتصبحالقمربمنازلطاصلةكلفقدتهذهالشؤمأيامتكونأننتصورإ

بأنللاعترافافظريةهذهأنصارأحدواضطراليهود.عندالأسبو!سبت

البابلى".التقويمفهمفىالذريعإخفاقهمبعداللفظهذااستعارواربمامعبرانيين

شديدةحججإلىيستندالمقترحالحلبأنإقرازاذاتهاحدفىتعدالعبارةممذه

طافت.

لاهذالكن؟اطلالمعجنبإلىجنتاالسبتيذكرمااقوراتيةالنصوصومن

6633:أشعياءفىفالإشارةالدراكتمالعلىعلتاكانالسبتأنبالضرورةش

منوغيرهافصوهذاشك؟لاأسبوسلسبتالسبى(بعدمانصوصهومن

يوىكانا!طيهمابأنتفسيرهايمكنمغافيهاوالهلالالسب!تيردالتىصوص

افظرية؟لتأكيد84:ابالمزمورللاستشهادمجالولا.بانتظاميتكررانيد

الشهرهلالظهوريومينفخالبوقف!نعيدناإ:9المظالعيدإلىفيهلإشارة
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العيديبدأع!ثرالخامسفىالدراكتماليوموفى34(،33:)اللاويينالسابم

34(.33:)اللاودين

الأكدى.ولفظ!"شياتؤالعبرى"شتت"لفظبينشبهوجههناكأنالواضحومن

لفظهماستعارواإسرائيلبنىبأنتفسرلاالصلةهذهلكنصلة،بينهماتكونوقد

الأكديةفى"شيت"أو"شبت"للجذرايأساسىالمعنىأخذناوإذا.الأكديةمن

يمثلكانالذىالشهرمنتصفيوميعنىقدالأكدى"شياتؤأننجدوالعبرية

"شتت"بلفظأصلآالمقصودكانوربماقسمنن؟إلىالشهريقسمفهومحددا،فاصلآ

الآخر4عنأحدهاالأسابيعيفصلكانلأنهفاصلآحذايمثلالذىاليومالعبرى

ينبنى.ولكن.المشتركأصلهماعلىبناءالمعنىفىمتقاربنناللفظانيكونوبذلك

تقويمأىعلىأوالبابلالتقويمعلىيعتمديكنلمإسائيلبنىسبتبأنالإقرار

قمرى.

افظرية.هذهتفترضالذىالتاريختتاقضنفسهاالتوراتيةفالنصوصوأخيزا

فهويتهم،العكسعلبل؟بدعةباعتبارهيقدمهلالأنهالسبتيبتكرلمفحزقيال

بنىسبتأنوسنبين38(.و36:33و0313:33:)حزقيالبمخالفتهإصائيلبنى

الحقبةالبابلى.فىالتقويماتخاذقبلنشأإذ؟القدمفىموغلأصلذا؟نإسرائيل

مباشرةتالسبىسبقتالتى

!لنعاشأاصلذاالل!مبتكاقهل3.

نأالمستبعدمنوبأنهقديمأصلذوالسبتبأنيعزفونأخرونباحثونهناك

الأسماءبتشابهمنبهرونأنهمإلامباشرةةالبابليننعنأخذوهإسرائيلبنويكون

فهموباقالى(.القدمفىموغلتراثنتاجأنهايعتقدون)التىالبابليةوبالتقاويم
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بعدعنهمونسخوهالكنعانيينطريقعنالسبتعرفواإسرائيلبنىأن.ؤكدون

فلسطين.فىستقرارهم

الأولىالنظريةإلىالموجهةالاعتراضاتعنمقنعةإجابةتقدملاالفرضيةهذه

فىالشؤموأيامالسبتبينأو"شبائؤوادالسبتبينتفسرالاختلافلاأنهاى

نإوحتىعنه.ينفصلأنقمرىبشهرمرتبطفظامتفسركيفلاأنهاكما،بل؟

نأعلينالايزالفإنهالكنعانيونأحدثهاالمستبعدةالتحولاتهذهبأنمملمنا

حتىذلكيثبتدليلهناكوليس.والسبتالأسبوععرفواالكنعانيينأننثبت

صحيح(.شمرةراس)منالأقدمالضصوصفىأوالفينيقيةافقوشفىسواءالآن

سبعومنأيامسبعةمنفتراتإلىإشاراتتتضمنشمرةراسقصائدبعض.ن

فيهاالسابمواليوم،متصلةدورةمناجزتش!لاالفتراتهذهلكنصمنوات،

يشيرشواهدمنالآنحتىلضاتوفرماوكل.للسبتالمميزةالسماتمنأىبهليس

التجاريكنولم،أسابيعإلىالزمنىالتقسيميعرفوالمالكنعانيينأنإلى

كيفذلكإلىإضافة16(.13:)عصيانحمياعصرفىالسبتيرعونالفينيقيون

والخروج03،1303:)حزقيالإسرائيلوبنىيهوهبينالعهدإلىيرمزأنللسبتكان

عندأوالسبىبأرضالبابليينعندنفسهاالم!نةلهلوكانت13-17(31:

الفلسطينى؟الوطنفىالكنعانيين

قيغى؟اصلهالل!بتهل،.

فىإسرائيلبنىاستقرارقبلماحقبةفىالسبتأصلعننبحثأنفعليناإذن

ا:6)الخروجالمنقصةوتشير،السبتمؤسسةالمقدسالكتابيوردولا.كنعان

3-3(3:)التكوينالخلققصةوتقولسيناء،تمثريعقبلوجودهإلىضمئا33-.3(
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قبلغرفتالمؤسسةبأنيؤمنونإسرائيلبنو؟نئممن.الخليقةبدءمعنشأإنه

بنىأناستنتاجفينبىباليهوي!مرتبظاالسبت؟نلماولبهن؟يهوهديندخوطم

الديانة.هذهدخلواعندماالسبتاتخذواإسراثيل

أصولتفسيرفىالباحثينبعضبهايستعينالتىالقينيةالفرضيةتواجهناوهنا

وكانالقينيون؟يسكنهاأرضفىموسىعلىتترليهوهفوحىنفسها.الهوية

وحافظوا16(ا:والقضاة0193:)العددبالمديانيينقربىبصلاتيرتبطونالقينيون

ا:5الأولوصموثيل1117،و116:4:)القضاةإسرائيلببنىصلاتهمعلىذلكبعد

)أخبارقينىأصلمنكانواإنهميقالمتشددونيهويونوهمالركابيينإنبل6(.

فىسيناءكانتولما"حذاد(،يعنىقد!قينى"ولفظ13(.و355:4:الأولالأيام

ببنىواتصاطمالمنطقةفىلوجودهمكافئامبرزاكانهذافإنتعدينمنطقةالقدم

سوىهناكفليسالسبتفىحزمالذىالعملنوعيةعنأماالصحراء.فىإساثيل

السبت(يومصمتاكنكمجميعفىنازاتشعلوا"لا:قديمنصفىضمنيةإشارة

رتجارجلئعدمحيث33-36ا:5العددقصةأيضانذكروقد3(.35:)الخروج

بالنسبةنارإيقادبعدموالحكم.السبتفىنازابهليوقدحطتاجمعلأنهبالحجارة

وخارجلاحقةعصورفنىوأخيزاالمعتاد.بعملهميقومواألامعناه؟نللحدادين

كانثمومن؟المعتمالكوكبزحليومالأسبوعمنالسابماليومكانإسرائيلبنى

)5:عاموسبسفروشاثهصعبنصوهناكشؤم.نذيرفيهالمسابكنارتعديوقا

الصحراء،فىبالكيوانيعرفلماإسرائيلبنىلعبادةيبدوماعلىيلمح36(

الأشورية.زحلأسماءمنوالكيوان
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نسبةفىالحذرنلزمأنفعليناآن.فىوالهشاشةبالسذاجةتتسمالفرضيةمذه

إذاماندرىلاأنناخاصةشيتا؟عنهمنعرفينكادلاالذينللقينيينعديدةياء

نأصحيحزحل.عبدواأوالأسبوععرفواكانواإذاماأوفعلأحدادينوا

أصلهكانمهماولكن؟أقدملعصورربمابلالأولىالهويةنشأةإلىيرجعمبت

فيمابيانهنزمعماوهذاقبل.منلهتكنلمدينيةم!نةإسرائيلبنىعنداتخذ!

الللحبتقدلم

الإلوهيىالعهدتشريعفىدبهرهفوردإسراثيل.بنىعندالقدمشديدالسبتق

العشرالوصايانسختىوفى31:34()الخروجاالهوىالتشريعوفى13(33:لخروج

ىأ13-17(31:)الخروجالكهنةتشريعوفى8-.ا(03:والخروج13-514:!تثنية

ىأالمواضعكلفىنفسهابالطريقةوصفهويرد.الخمسةموسىأسفارتراثكل

إلىالعهدتشريعابناوبعود.العملمنأيامستةبعدفيهالناسيستريغسابعحوم

عصرإلىالأصليةبصيغتهاالعشرالوصاياتعودو،كنعانفىالاستقرارعهدائل

القوليبررماثموليسبنسختيهاالعشرالوصايافىيردالسبتوتشريعيمى.

نأصحيح.البدائيةافصوصعلىأدخلتلاحقةإضافةالحالضين!تافى!ها

هذهإلىسنعودولكنناالعشزالوصاياصيغتىفىواحدةليستمراعاتهإفع

الأولى.اليهويةبداياتإلىيرجعالسبتأنببيانفنكتنىهناأمابعد.فيماغطة

منهاأىتأتلمبالدرستناولناالتىالضظرياتأننجدذلكقبلماإلىعدناوإذا

منأوكنعانمنأوالرافدينمنالأصلفىجاءالسبتأنيثبتمقنع.ليل

لعدمإلاهذافليسالرجحانإلىأقربتبدوالقينيينفرضيةكانتوإذالهينينن؟
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بنىغيرعندنشأالسبتأنالواضحفمنأيدينا.بينتدحضهاوثائقوجود

ذلك.لإثباتسبيللاولكن،إسرائيل

بربطهالسبتأصلعنالبحثمنجدوىلاأنهوهومؤكدواحدشىءهناك

واثنتىيوفاوعمثرينبتسعةيقدرالذىالقمرىفالشهرالقمزبمنازلمابصورة

وهناك.صحيحةأيامسبعةمنفتراتإلىالقسمةيقبللاالساعةمنكسزاعمثرة

أيامأوللراحةأيامبمراعاةتقضىالتىالعالميةالعادةفىنجدهإقناغاأكثرتفسير

كل4+لا+ء،+أ"نونديناى"اديقيمونالرومف!ن؟منتظمةبصواعيدسوقأيامأوعيد

ستةكلوالغسيلالحياكةعنالصينغرببجنوباللولونساءويحجم،أيامتسعة

عامة،بصفةدينيةؤلكنهاكبيزاتفاوتابعينهاأياماختيارأسبابوتتفاوت.أيام

هذهفىأخرىأشياءوتحزمبعينهاأشياءبأداءتقفىتشريعاتالعادةفىوهناك

(.!المحجوزةالأيام

للل!بتالديغىالمغزكا60

بنوبهاتميزمؤسسةمنهجعلخاضامغزىأصلهعنالنظربغضالسبتاتخذ

فىولاالعملإيقاففىولاتكرارهانتظامفىتكمنلاالأساسيةوسمته.إسرائيل

فىنجدهاأشياءهذهف!4العملإيقافعليهاينطوىالتىالمحرماتتعدد

صلتهمنقدسيتهاكتسبيومأنهفىتكمنبلكثيرأوقليلفىأخرىحضارات

يعديومالأخرىوللدياناتالعهد.ذلكعناصرمنعنصرإنهبلالعهد؟برب

الزمن4منغمثرالهوه(؟)مقذشايوئاالسبتأصبحإسرائيلبنىوعندمحزئا؟

نجدلذاالأخرالأيامعملعنغشربمثابةكانالحصادوأبكارالقطيعوكأبكار

الأصلىسيناءحلففىالعهد:فيهاأبرمالتىالمراتنحتلففىالسبتعنفقرة
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3331:)الخروجالعهدتشريعوفىالأسباطاتحادحلفوفىالعمثرالوصايافي

تشريعفىدبهرللهلالأوللسبتيردولم3(.ا34:الخروجفىالموازي!إلفقرات

إلائعنىلاالتشريعهذاأنالسبب؟نربماولكن13-36()التثنية!تثنية

ذلكومعالأوحد.المركزىالمقدسإلىفيهايفدأنالشعبعلىكانالتىالأعياد

وبتمثريع3(و3:36و91،303:33:)اللاويينالقداسةبتشريعالسبتدبهريىد

9-.1(.38:والعدد13-3117:)الخروجنكهنة

تفسيردونبالسبتالحاصةالوصيةوردتالعشرللوصاياالأصليةالصيغ!وفى

فكريتينخلفيتينتعكسالدوافعهذهأنإلالاحقةعصورفىالدوافع%ضيفت

المطولتين.الوصماياصيغتىفىإدراكهماويمكننحتلفتين

وعبيدهفالرجل،والاجتماعيةالإنسانيةالجوانبتبرزاب-5415:التثنيةفىا(!

3331:الخروجفىالضوجههذا)يطالعناللراحةفرصةطمتتاحأنلابدوإناتايهوزا

أزفيفيغئذاكئتأتك)ؤاذكز:الخلاصبتاريغالسبتيرتبطذلكومعايقما(.

أؤضاكديلثلأخلقنذود؟ةؤبزاجشديذ؟بتدفتاكينإلفكالزبقأخزتجكيفز

ر!فىإسرائيلبنىمعاناةودبهر15(.5:)التثنيةالشنحت!تؤتمتخقظأنإلفكلزب

الت!ثريعاتضمندبهرهوردكماأيضا؟91.ا:وانظر03-635:التثنيةفى!رد

وفى9(33،03:33:)الخروجالعهدتمثريعوفى34،1833:التثنيةفىالاجتماعية

الربفمعجزات:التثنيةفىالمزيدهناكلكن34(.91:)اللاويننالقداسةضثريع

33(6:)الضثنيةالموعودةالأرضإلىبهموأتت15(5:)التثنيةإسراثيلبنىئقذت

الصحراءوفىمصرفىما؟بدوابعدمستراحهم(1أىفنوحاه"الشعبوجدوفيها
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إسرائيلبنوأوصىالذكرىطذهوإحياءا(.ا59:المزاميروانظر9ا:3)التثنية

السبت.يومفىبالراح!

ديمئيمافيلأن9:التاليةالكلماتللوصيةالأصليةللصيغةا031:الخروجيضيف)3(

يذلكالشابم.ائتؤيمفيؤاشتزاخييقاقاؤض!ؤانتخزؤالأزض!ال!ماءالزثضتغأتالم

الكهنوتيةالروايةاستلهملضاسخملحوظةو!ؤقذشة".ال!ن!تتؤتمالزثتازك

!اشتزاخالسابموفى،الستةالأسبوعأيامطوالامتدتالخلقفعملي!،للخليقة

ؤتذشة!الشماقيائتؤتماللةؤتازكغيل.ائذىغضل!خيغمنالشابمائيزيمفيالزث

ا-313:الخروجتشريعفىوالسبتالخلقبينالصلةوتطورت3-3(.3:)الضكوين

وأوشعبهيهوهبين!أبديةعلامة9فالسبت:.الكهنةتراثمنأيضاجاءالذى17

"لأئةليهوهقذسيوموهو؟العملمنأيامستةبعدراحةيومهو".ينفصملاعهد9

وفكرةؤتتقشإ.اشتزاخالشابمانتؤيمؤفيؤالأزضىالشتاءالرثضتغأتايمليمتةفي

فالحلق.لاهوتيةفكرةعنتعبيربلالتجسيد؟قبيلمنليستهذهالرباستراحة

إبراممنذلكبعدوتمكنالربتوقفتم،أنوما؟الخلاصتاريخفىعملأول

قزحقوسوكاننوحمععهدإبرامأمكنالطوفانبعد)وكذلكخلقهمععهد

الخليقةفجرفىظهرتالتىالعهدعلامة!9و8-17(.9:التكوينالعهد:علامة

سبتبأولتذكرةو؟نت03(؟03،13:حزقيال)انظرللسبتالإنسانمراعاة؟نت

.الكونخلقبعدنفسهالربفيهاستراح

نصبتضعالتثنيةأنالوحيدوالفارقبالعهدمرتبطانالدافعينف!ثممن

الوجهوهذاالعهد.ربعلىالكهنوتيةافصوصتركزبينماالعهدشعبعينيها

فهو:للسبتالدينىالطابمعلىيركزالكهنةفتراثوبالضالىلاهوتيةأكثرالأخير
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"قذس"يوموهو38(33:)اللاويين!يهوه"سبتوهو3(،33:)اللاويين!"ليهوه

السبتكانولماا(.ا03:)الخبروجنفسهيهوهقذسهبل15(31:)الخروج"ليهوه

وانظر13-5814:)أشعياءللخلاصضاتامراعاتهكانتللعهدمقدسةعلامة

قتلأيثتلدنسهومنالسبى،(؟بعدمانصوصأمن91-1737:وإرمياء563:

عذاباستحقالشعبدنسهوإذا33-36(ا:5والعدد3ة3وه3114:)الخروج

17-18(.13:ونحميا0313:)حزقيالالرب

الدلصبتتاريخع7.

ونصوصالتاريخيةافصو!فتقدم.تدريجيةبصورةاللاهوقالتفسيرهذاتطور

13(3:وهوشع13ا:)أشعياءبهيجعيديومأوراحةيومباعتبارهالسبت.الأنبياء

"الربرجل"لمشورةفيهيخرجأونفسها()النصوصالمقادسفيهالشعبيزور

13-5:والتثنية9-.031:)الخروجالمعتادالعملفيهويتوقف33(.4:الحاق)الملوك

(؟ه8:)عاموسالتجاريةالمعاملاتفيهتتوقفكما31(و3313:34:والخروج14

تغييرفيهيتميوموهو33(4:الثاق)الملوكقصيرةبرحلاتالقيامفيهيجوزولكن

5-8(.ا:اافافى)الملوكوالمعبدالقصرحرس

ممكتا؟أمزاالأخرىالأعيادمراعاةتعدلمالسبىوإبانالهي!تدميروبعد

حزقيال)انظرالمميزةالعهدعلامةآنذاكصارإذ،جديدةم!نةالسبتفاكتسب

يومالسبتالهوداعتبرالعودة(1وبعدإالها(.أشرناالتىالكهنوتيةوالنصوص

إلىولكناطي!فىخاصةالقرابينتقدموكانت13(؟58:)أشعياء!وقدسية"بهجة

13(58:)أشعياءالسبتفىالسفرمنهاصارمةمحزماتاستحدثتذلكجانب

وأداءااليتمنشىءوإخراجأورشليمإلىمحملةدوابإدخالأوالأحمالوحمل
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وبعدإرمياء(.اتنبؤلمجموعاتأضيفتاوالفقرتان31-1733:)إرمياءعملأى

يديرونالشعبف!ن؟تطبقلاالتشريعاتهذهأنوجدالثهانيةلبثتهنحمياعودة

الفينيقيينوالتجارأورشليمإلىالحقولمحاصيلومجلبونالسبتيومالمعاصر

نحمياأغلقال!ثريعةعلىالتعدياتهذهولمنع15-16(.13:)نحمياالماءيبيعون

منالسبتيثرعةمراعاةعلىالشعبوأقسما-33(139:)نحمياأورشليمأبواب

33(..ا:)نحميابعد

يدعلىئذلغأنا!هودمنفئةآثرتبيينالم!عصرفنىتشددا.الأح!مادتواز

:3الأولبيين)الم!نشطةمقاومةأبدتإذاالسبتراحةتخالفأنعنالسوريين

اليهوديذافعأنمجوازمتتيافأفتىا-3(.6،11:15:الثافىبيينالم!وانظر33-38

43-94(9:وانظر93-\،3:الأول)الم!بيينسبتيومهوجمواإذاأنفسهمعن

أوقفوانكانورهزمواالذيناالهودأن35-838:افافىبيينالم!فىوردولكن

السبت.انقضاءبعدإلاالغنائمتقسيمفىيشرعواولمالسبتبدأعندماالقتال

بخاصة؟السبتعلىتركزالأسبوععلىيقومتقويمااتخذتالتىاليهودجماعةو؟نت

الوم؟ذلكفىالطعاموإعدادالضاروإشعالالزواج8-13()05:اليوبيلسفرفيحظر

ويقولالمحرماتمنع!ثرباثنىقائمةقمرانمنجاءتالتىدمشقوثيقةوتدرج

يفوقالسبتفىالعملعنالتوقففىالإسينيين"تشددإن(0119!7011،ججأ)ويخوسفوس

السبت؟يومنازايشعلوالاحتىالسابقاليومفىطعامهمفيعدونيهودى؟أىتشدد

إ.الحاجةقضاءأوالبيتمتاعتحريكعلىيجرؤونلاإنهمبل

الأسزةحملمنحتىالناسيمنعونالفريسيونكانالجديدالعهدعصوررفى

القصحسنابلقطفأو14(13:ولوقا33:)مرقسالمرضىتمريضأو01(5:)يوحنا
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ىأ13(ا:الرسلأعمال)انظر)شفرسبت"عنتزيدلمسافةالممثىأو3(13:)متى

03(3:لحومتى416:الوقانفسهالسبتيسوعمجزمولبم.ذراعأوخطوةألنىحوالى

فىتأقالسبتمراعاةإنيقولوكان.لتشريعات!الضيقةالتفسيراترفضولكنه

إئتا"الشئثوان15-16(13:ولوقا34:)مرقسلجارهالمرءحبقبلحكمها

أحباروخلف37(.3:)مرقسالشن!ت!لأخلالإئشانلآالإفشانيلأنجلخجل

ؤهب"السبتا:314:الخروجعلىشروحهمفىمماثلةصيغةالميلادىالثاقالقرن

إلاللشريعةنحالفةبأيةيسمحونيكونوالمولكنهم"؟للسبتأنتاتوقبولملك

تسعةالمشناحددتوأخيزا.خاصةطارئةحالاتفىأوالموتخطرمواجهةفى

طولأالقائصةوازدادت؟السبتيومالمحظورةالعملضروبمنضرتاوثلاثين

اقالية.القرونفىوتعقيذا

نألهيحلوبالتالى38(؟3:)مرقسالشئتي"زبفؤالإئشاني!ائنإنيسوعيقول

؟نتالذىالقديمالعهدنسخبهجاءالذىالجديدفالعهدفعل،ماوهذا،يبطله

منمعنىبأىاليهودىللسبتاستمراريةيمثللاالمسيسوالأحد.السبتعلامته

بإحياءالجديدالعصرفىفيبدأهالمسي!الأحدأماالأسبوعين!فالسبت.المعاق

ومعيعود.حينالمستقبلإلىوبلفتناالمرفوعالمسيحوتجلياتالربقيامةدبهرى

وعودكسائرالوعودوهذه.السبتطمسهابوعودللوفاءفعلأيرمزفالأحدذلك

بالمثريعةينىالذىفهو،المسيحشخصفىبل،تشريعفىتتمثللاالقديمالعهد

فمن38(،11:)متىأثقاالمالمتغبينعنيخففمنيوم"،الرب)يوموالأحد!!ها.

ا-11(.4:العبرانيينإلى)رسالةالربراحةالإنسانيدخلوفيهومعهخلاله
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عشرالسابمالفصل

القديمةإسرائيلىبنىأعياد

الثلاثة)خج(الحجأعيادالقداىإسرائيلبنىعندالكبرىالسنويةالأعياد؟نت

الفطيربعيدافهايةفىارتبطالذىالفصحوعيد-والمظالوالأسابيعالفطيرأى-

والفطيرالفصححعيدا؟.

كذلكوظلاليهوديةالسنةفىالأكبرالعيدالجديدعصورالعهدفىالفصحكان

فىالضقارومنالعديدولايزالداثتا؟الكبيرالعيديكنلمولكنه؟الحينذلكمنذ

يهوديةفىالعيذ:اتخذالذىالش!هنانناقشأنننوىولا.الغموضيلفهاتاريخه

الذىالعيدأوايضحيم"(عنوانهبالمشنامبحثموضوع)فهذاالتوراةبعدما

ماعلىهناسنقتصربل.القديمةطقوسهمحسبالآنإلىيرعونالسامريونلايزال

تفسيرويصعبوافيةليستيتضمنالتىوالمعلومات.القديمالعهدمننعرف

مصرمنالخروجقصةضمنالفصحطقس:طقسيةنصوصلديناأولآبعضها.

ا-8ا:6والتثنية3وه18و3315:34:الخروجفىالدينيةواققاويم13()الخروج

العددوقصة31-45،34:وحزقياللأا-3835:العددوطقوس5-33،8:واللاويين

افصوصبعضتوردثانتاافافى.الشهرفىالفصحلإبقاءتبريزاتقدمالتىا-914:

مصرمنالخروجبعدفصحبأولتصفهأوخاصبفصحالاحتفالالضاريخية

بهاحتفلالذىوالفصح.ا-13(5:)يشوعكنعانفىفصحوأول13()الخروج
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الذىوالفصحا-18(35:الثافىأخبارالأيام-31-3333:الثاق)الملوكيوشيا

عهدفىالفصخإليهاونضيفا-33(.69:)عزراالسبىمنالعودةبعديهاختفل

يوازيهمالهيكنلموإن03الثاقالأيامأخبارفىلهمطولوصفوردوالذىحزقيا

مهمة:توراتيةغيروثائقثلاثالحسبانفىنأخذأنعليناوأخيزا.الملوكبسفرى

بفيلة.اليهودمستعمرةمنوشقفتانبردية

(حزقيا!بسفرالواردالنص)عداالتمثريعيةافصوصكل.التاريخىالتطور)أ(

علىتساعدف!لذانحتلفة.مواريثإلىوتنتىالخمسةمولمىأسفارمنمستقاة

بالأسفارالواردةالمقتضبةالمعلوماتالتطورهذاوتؤكدللعيد؟التارينىالتطورتتبع

فمنوأوضحهاتفصيلأأكزهاالنصوصأحدثلأنونظزا.فينةووثائقالضاريخية

نحددأنفستطيعكناإنلنرىالماضىفىالعيدتاريخنتتبعثمبهانبدأأنالأفضل

أصله.عنلثىءأى

3ا-ه386:والعدد5-338:اللاويينفىالزاثهذاوردالكهنوتى.التراث10

النصوصهذهأنوالحقيقة4-اه.ؤا-.133:الخروجوفى1-914:العددوانظر

بالفصحيحتفلأنيفترضوكانوالفطيرالفصح:متعاقبينعيدينعنتتحدث

كل؟نتالروايةهذهوحسب.الربيعفىتبدأسنةمنالأولبدرالشهراكتمالعند

شفقعندليذبحسنةعمرهفيهشيةلادبهزاخملأتختارالشهرمنالعاشرفىعائلة

"فيتح"قربانهذاوكان.وقوائمهالبيتبابعتبةصكلىدمهويرشعمثرالرابماليوم

أىتكسرألاويفترضنفسها؟البدراكتمالليلةفىويؤكللحمهئشوىأنيفترض

الدينية.الوليمةهذهمنيتبتىماحرقيتمأنالمفترضوكان،الذبيحةعظاممن

الحفلفىيشاركمنكلو؟ن،المرةوالأعشابالفطيرالولمةهذهفىيؤكلمماوكان
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؟نت؟ملأحملآتتناولأنمنعدداأصغرالعائلةكانتوإذاالسفزثوبيرتدى

المقيمين()الغرباء"جريم"وادالعبيدإشراكويجوز.الجيرانمنلخلةمعهاتشرك

الشهرمنعمثرالخامسأىالالىالوموفىنحتنين.يكونواأنشريطةالوليمةفى

منأيامسبعةوطوال.قديمفطيرأىمنالتخلصويتم)قضوت(.الفطيرعيديبدأ

يوىوالسابمالأولوكانفطيرإلايؤكللاوالعشرينالحادىإلىع!ثرالخامس

دينى.لقاءوئعقد،العملمنراحة

وصفومع4531:حزقيالبسفرالواردةالموجزةالوصيةمعالطقسهذايتسق

فىالواردةالمعلوماتومع91-33(6:)عزرا"العودة،عندبهاحئفلكماالفصض

تركزمق.941سنةإلىترجعالتىالأخيرةالوثيقةوفذه.فيلةمن"الفص!"بردية

إلىالحرصهذاويرجعالفطيزوعيدللفصحعليهاالحرصيجبالتىالتواريخعلى

اليهودية.المستعمرةهذهعلىجديدةكانتالفريضةأن

الفصحتربطوكأنهامرةلأولقراءتهالدىا-168:التثنيةفقراتتبدو.التثنية30

ليسفالضصذلكومع.الكهنوتيةافصوصبهتربطهمماأوثقبصورةإلفطيربعيد

بهلمجتفلأنيفترضحيثالفصحإلىتشيرب-7و34و1فالفقرات.أدبيةوحدة

فىتبدأالسنةكانتحيثالقديمالتقويم)فىاليومتحديددرنولكنأبيبشهرفى

إذن.(اللاحقالضقويمفىالربيعيةالسنةأشهرأوليوافقأبيبشهركانالخريف

عندوتذبحماعزأوغنمأوماشيةرأستكونأنيجوزالذبيحةإنيقولفافص

فيه"اسمهلحلالربيختارهالذىنالم!فى9بلصاحبها،يسكنحيثمالاالغروب

؟المقدسبهذاالليلفىوتؤكلالذبيحةئط!بأنالتمثريعويقضى.أورشليمفىأى

بيته.إلىكليعودالصباحوفى
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يأكلواأنإسائيلبنىعلىف!نالفطيرعيدإلىو8أو34الفقراتوتشير

عمل،بأىمجوزالقياملاالسابماليوبموفى.أيامسبعةلمدةبؤس""خبزأى)مضوت"

عادفإذا.مصطنعةالعيدينبينالصلةأنالواضحومن.دينىلقاءعقديتمبل

فىيعقدالذىالأخيراللقاءانتظروالماللفصحالتالىالصباحفىبيوتهمإلىالناس

الفطيرقناولالسابماليوم

الطقسهذاوفقبهيحتفل31-33(33:الثاق)الملوكيوشياعهدفىالفصحكان

وبشددالنصيركزأخرىناحيةومنفطيرلعيددبهرافصبهذايردولاالتثنوى،

غلىخكئواالدينانفقما؟أئايمفتذانمضجقذامثلئغتل"لأالعيد:هذاجدةعلى

كثيزاأطولروايةوهناكتفوداأ.ؤفئولثإشزائيلففولثتايمأقئفيؤلآإشزائيل،

عنبالمزيدتنبئنالاولكنهاا-3518:الثاقالأيامأخبارفىوردتالفصحطذا

التىالبدعمنمستوحاةفيهالإضافيةوالمعلوماتيوشيا؟عهدفىالسائدةالعادات

التناقضأما17(.)فالفطيرعيددبهربهاويرد،الأيامأخبارعصر؟تبفىظهرت

ويصر.النصفيطمسه7-8(16:اقثنية)انظرالفطيروعيدالفصحأح!مبين

بفصحلمجتفلفلمتماقاجديذا؟نالعيدهذاأنعلىأيضاالأيامأخبار؟تب

18(.35:الثاقالأيام)أخبارصموئيلعهدمنذكهذا

نقارنهأنعليناالأعيادمنجديذانوغاالعيدهذااعتبارسببعلىوللتعرف

.أقدمبعادات

التىالدينيةالضقاويممنتقويمينأقدميتحدث.القديمةالدينيةالتقاويم30

دون18(و3315:34:)الخروجالفطيرعيدعنالسابقالفصلفىإليهاأشرنا

)خج(الحجأعيادمنهذاو؟ن،أبيبشهرفىأياملسبعةالفطيرفيؤكل.الفصح
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رأسهاالتىالحلاثةالأعيادهذهوكانت33(.و33،1417:34:الخروج)انظراللاثة

بالاسمدبهرهاوورد35(9:الأولالملوكفىوردما)حسببالهي!بنفسهسليمان

وانظر813:الثاقالأيامبأخبارالمقابلةالفقرةفى(المظال،الأسابيع)الفطير

16.16:التثنية

لأعيادتقويممنجزءاليسهذاولكن3435:الخروجبسفرالفصحدبهروورد

3381:الخروجفىالفصحإلىإشارةبوجوديوحىالفقرةبهذهالواردوالتوازى؟الحج

لفظورودأنإلا.الثلاثةالحجاتعلىيركزلاأيضاالفقرةهذهسياقأنإلاأيضا؟

)خج(.حخاالفصحأصبححينالتثنيةبعددونتاأنهمايؤكدالفقرتين)خج"بكلتا

حخاالفصحنجعلاإذويوشيا،التثنيةمنكلبهجاءالذىالتجديديكمنوهنا

وكان.الديانةلمركزيةنتيجةذلكوكان.المركزىالمقدسعلىالناسفيهيتوافد

31-33ا:3الخروج)انظرالبيوتوفىااللداتفىيقامعائلتاعيذاذلكقبلالفصح

العيدانكانذلكومع"قضوت".ادحجعنتماقايختلفو؟ن(ه16:والتثنية

انم!لذا(؟سنرى)كمامشتركةسماتعدةبينهماوكانتواحد،وقتفىمجلان

كعيدلهمادبهروأوليوشيا،عهدفىمدمج!ينيكونالمولكنهمامغا.بدمجهماالأمر

الكهنة.مواريثوفى4531:حزقيالفىنجدهواحد

فهناكتماقا؟جديدةفكرةيكنلميوشياعيدأننجدالأياملأخبارآخرنصوفى

الكهنةلطهارةالمطلوبالوقتأدىعهدهففى.حزقيا؟عهدفىيقامكانمماثلفصح

يقاموكانالعيد،تأجيلإلىالسابقةالشماليةالمملكةمنالمؤمنينكلولجمع

0363:الثاقالأيامبأخباروردكماوكانالثاق.الشهرمنعشرالرابمفىاستثناء

عنللدفاعمؤخزاالبعضوانبرى.سليمانعهدمنذإسرائيلفىمثلهئرلمعيذا
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تضاربإلىالثافىالشهرفىالعيدإقامةوعزواتفاصيلهابكلالقصةهذهيخية

؟نتحزقياإصلاحاتأنويبدوويهوذا.إفرايممنكلفىالمتبعينالتقويمين!

الإصلاحاتهذهإلىيشيرانلاالملوكفسفرا،الأيامأخبازكاتبخيالبنات،

بليوشيا،إصلاحاتغرار!كلىيصورهاالأيامأخباركاتبأنإلاعابزتلميحفى.

استنالتىالأح!ميتبعالعيدهذاوصفهأنإلا.مهيببفصحانتهتإنهاول

وفكرة.بالفصحتردددونمتصلالفطيرفعيد.التثنيةتثمريعلاالكهنةريع

نصمنمستوحاةو!؟الكهنةتمثريعمنأيفمامأخوذةالثافىالمثمهرفىفصح"مة

)عدمأخبارالأيامكاتبيسوقهمااللذينالعذرينفيكرالذىا-914:كدد

التىالظروفتفسرهاا-94:بالعددالواردالحكمالسفر(..وهذاوطولعلهارة

فلسطينفىالجصاعةبينالعلاقاتسيمالاالسبىبعدفيهاأنفسهماليهود!د

.الشتاتفىعاشواأومنبابلفىبقواق

ن؟التثنيةلأح!موفقايوشياعهدفىأقيمالذىالفصحبأنالتسليممنإذننجد

ماالمقدسالكتابنصوصمن؟قبلهأحدعنهيسحلمهلولكنجديذا؟بئا

"القضاةعصرمنذ9طويلةلفترةأهملتقديمةعادةإلىعودةكانأنهعلىل

35.18:الثاقأخبارالأيامبنصصوئيل!!ر"منذو3333:الثاقالملوكس

بإقامةوالالتزامالفطيزبعيدالفصحربط:أمرينبيننفرقأنينبىأننا"

أورشليم.فى()وحدهصح

فىفعلأمرتبطينكاناالعيدينهذينأنعلىدليلأ5113:يشوعنصيتخذ

الجلجالفىالموعودةبالأرضالمنحيمأولإسرائيلبنوضربفعندماررم،

"غداة!نفسهالومذلك9وفىالشهرةمنعشرالرابعمساءبالفصحتفلوا

http://al-maktabeh.com



نإويقال.المنانقطعثم،والفريك"ققموت"اد:الأرضغلةمنأكلوا"الفصح

لذكرىإحياء؟نا"قضوت"وادالفصحوإنالجلجاللمقدسترائاتمثلالقصةهذه

بدعوىذلكعلىآخرونباحثونويعترض.الموعودةالأرضودخول""الخروجنهاية

التراثعلىالسرديعتمدأنفلابدالفصحغداةموعدهالفطيرعيدكانلماأنه

له،أساسلاالاعتراضهذاأنإلا.متأخرةروايةكانأنهفلابدوبالتالىالكهنوق

معوتتناقضاليونانيةالنسخةشواهدأفضلعنغائبة"الفصح"غداةفعبارة

منأخرىناحيةومنشرح.أنهاوالأرجح"؟نفسهالوم"ذلكطا:التاليةالعبارة

الطقسية،افصوصفىوصفهوردالذى"ققموت"ادعيدإلىيشيرالنصأنالمؤكد

إلىفيهاإشارةولاأيامسبعةيستمرالعيدإنالطقسيةالنصوصأقدمفيقول

عادةيعكسمستقلآترائايمثلا01-53:يشوعبأنعامانطباعوهناك.الفريك

وردفطيركالذىوعيدالفصحاندماجيثبتلاهذالكنالجلجال؟بمقدسجرت

التقاويمفأقدم.كنعانفىإسرائيلبنواستقرأنمنذالأخرىبالنصوصوصفه

العيدانيكنولمفيها.لهذكرفلاالفصحأماالفطيرعيدذكربهايردالدينية

للفصح.إلايوشياإصلاحا!قصةفىدبهرولامرة؟أولالتثنيةظهرتعندمااندمجا

تقدملاوهنا،3أورشليمفىالفصحبمراعاةبالالتزامتتصلالأخرىوالمسألة

بالمقدسيقاممعروقاعيذاالمملكةإنشاءقبلالفصحكانفربماجديذا.التثنية

ا؟358:الحاقوأخبارالأيام3333:الثاقالملوكيؤكدكماالقبائللاتحادالمركزى

تفككإلىأدىالاستقرارأنإلاالاستقرارقبلقتلتاعيذاكانأنهالمؤكدومن

وهذاعائلتا.عيذاالفصحفأصبح؟الدينيةالعباداتمركزيةولاالقتلي!الروابط

اليهوىالطقستأكيديفسركماو33،34الخروجتقاويمفىدبهرهعدميفسر
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الحجمواسمفأحدالفطيرعيدأما.التفاصيلعلى31-33ا:3الخروجفىلديم

مركزاأورشليممنيوشياوإصلاحاتالتثنيةوجعبت.المحليةالمقادسإلىع!خوية

التاريغهذالضفاصيلنظرتنا؟نتومهمامغا.دمجاالأمرنهايةوفى،العيدينلا

مختلف.وأصلخاصطابمالعيدينمنكل

بأيةللخروجسبيللالفظوهو"بيضح"للفصحالعبرىاللفظ.الفصحأصلىب(

بالجذرالمقدسالكتابويربطه.ساخنجدلموضعفتأصيلهمنه،طنتاجات

فنى31(؟17:الأول)الملوكققنن9و4(4:الحاق)صموئيلغربخ(9بمعنىلإتممح"

13:)الخروجالفصحفيهايراسالتىالبيوتمتخطتا!يهوهي!قفزبمصروباء!ر

وشبهه.لاحقةعصورفىأضيفتفسيربل،الأولىالمعنىهذاوليس37(.33،؟،

لمإسرائيلبنىفصحأنإلا"اسقرضى(؟يعنىالذىالأكدىيخشاحؤبلفظشون

فيقال؟مصرىاللفظإنتقولأحدثنظروجهةوهناكتكفيرى.غرضأىلهكن

الوباء"ضرب!"الفصحيصبحوبذلك"ضربة"،تعنى!ريةكلمةعنمأخوذ"

13:)الخروجمصرأرضفىبكركليهوهفيهضرب!9الذىا(ا:1)الحروجحاشر

بنىبأننقتنعأنالسهلفمن،مقنعغيرأيضاالرأىوهذا93(.1،13،33،37،

نقرأنالصعبمنولكنمصزمنأخذوهاعادةعلىمصرتااسفاأطلقوامرائيل

نأكما.المصريينضدشرعتبلبهمخاصةعادةعلىمصرتااسقاأطلقوا"نهم

ثانويةسمةوهذهمصزأبكاروباءفىومغزاهالفصحأصلعنيبحثاقفسيرونا

!عيد.

القرابيننوعفهوالبدويمارسهطقسالفصحفإنجانئاالضأصيلنحيناوإذا

قدماءبقرابينإسرائيلبنىطقوسأشبهوهوالبدؤأشباهأوالبدويقدمهئذى
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!وسمقربانالفصحف!نفيه.ماأهموالدم،مذبحولاكاهنثمفليس،العرب

علىالدممسحمنوالغرض.ووفرتهالقطيعخصوبةلضمانصغيربحيوانالربيع

!الماسح!أو"قشحيت"ادفهوالمثؤقوىطرد(الخيمةأوتادعلى)أصلأالبابقواثم

التراثفىمحرفنصفىوربما33(13:)الخروجالهوىالتراثفىدبهرهوردالذى

عندمايقامعيذاكانربماقلناأنسبقوكما13(.13:)الخروجأيضاالكهنوقى

الضفسيزكلليسهذالكن.الربيعر!لموسمالخروجقبلخيامهاالقبيلة!رب

بشهريقامكانالذىالقديمالعربىكالعيدالقطيعلسلامةتقدمةأعمبصورةفهو

عيذاجوهرهفىكانأنهالأخرىالفصحتفاصيلوتؤكد.الربيعأشهرأولرجب

معتؤكلوكانتط!؟أدواتأيةاستغمالدوننارعلىتشوىالذبيحةوكانتللبدو

المرةوالأعشاب(الحاليينالبدوعندالمعتادالخبزيمثللايزال)الذىالفطير

التىالصحراءأجمشاببل،الحقولفىتنبتالتىالخضراواتبهاالمقصود)وليس

علىالأحزمةضتناولوهايربطبأنالطقسويقضى(.طعامهملتتبيلالبدويجمع

وأن(الأقدامعلىطويللسفريتأهبون)وكأنهمأقدامهمعلىوالنعالبطونهم

أيديهم.فىالرعاةبعصايمسكوا

نصأىفىذلكعلىئنصفلم؟القطيعلبكر!9تقدمةالرعوىالعيدهذايكنلم

اتباعهاينبىالتىالطقوسأواختيارالأضحيةعنتفصيلآالضصوصأكثرفىحتى

أح!مبينبالأبكارالخاصالتشريعوضع91-.3،3:فالخروجذلكومعالعيد.فى

15(،33:بالخروجالمقارنةمنيتبين)كماب03فىالطبيعيةونتيجتهالفطيرعيد

الخاصبالتشريعبالأبكارالخاصالتشريعا-16ا1-13،3:الخروجويربط

مصرأبكاريهوهضربالفصحليلةفنى؟مصطنعربطوهووالفطيربالفصح
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ذبحسببوهذا؟الفصحأضحيةدمعلاماتعليهاكانتالتىالبيوتاستثنى

فهذاذلكومعا.5*:الخروجيقولكماالبشرأبكاروافتداءالحيواناتبكار

وورد،الفصحطقسفىإليهإشارةثمةفليس،الأساسيةالروايةفىيردلالربط

38-93(.33:)الخروجالقديمالعهدتشريعفىحدةعلى*ئكارباالخاصاغشريع

4513:وحزقيالالكهنوتيةافصوصالفصحموعدتحددالتىالوحيدةوالنصوص

البدراكتمالمعأىالأولالشهرمنعشروالخامسعشربالرابمتحدده!

الصحراءوفىليلآيقام؟نأنهفبما.الدايةمنالفصحموعدكانأنهالأرجح

لمجردبلافجوم،بعبادةلارتباطهبالضرورةليسالبدراكتمالعنديقامأنصلابد

المقولةلدحضذاتةحدفىكافيالطبيىالتفسيروهذانوزا.الشهرليالىأكثرانفا

ن؟"حوبش"فلفظ.اطلالظهورليلةالبدايةفىيقامكانالفصحإنتقولالتى

للتثنيةالتاليةالترجمةمؤخزاظهرتلذاشهر*9معنىيتخذأنقبلهلالأ9ععناه

بقيةأماإ؟إلهكيلزثيضخاواغتلأبيتشفز()حوبشهلاذإخقظ9ا:1:آ

فإضافةلبس(دون!شهربمعنىالمرة)وهذه"حو؟شالفظيتكررحيثالفقرة

منذيقامكانالفصحأنفكرةعلىأهميتهلهاعتراضفهناكذلكومع.الكهنةعن

نأيفترضرسالةوعليهابفيلةعليهاعزشقف!فهناكالبدراكتصالعند"لقدم

الاترجمة)و!للنصالضفسيرهذاصحوإنإ.الفصحتقيمحين"أنبثنىمعناها

)وهذاذكرهاسبقالتىالفصحبرديةمنأقدمالوثيقةهذهكانتوإذاجاذبيتها(

البدراكتمالعندقبلمنيقاميكنلمالفصحأنبالضرورةيعنىلاهذافإن!ارد(

إقامةينبىالذىالشهرفىالشك؟تبهاصاورفربمابمصراليهودمستعمراتث

كبيس.شهرالسنةفىلوكانفيهلعيد
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إلىيرجعفهوالأعياد،أقدممنالفصحأن!مؤكدةواحدةحقيقةهناكأ!على

لوالحروجقبلماإلىحبئفيرجعبدوأشباهفيهلايزالونإسرائيلبنوعصركان

فصخا.ا(5:)الخروجالصحراءفىبهيحتفلواأنإسرائيلبنوأرادالذىالعيدكان

الساميين.البدوكلبهااحتفظالتى!الربيعموسمعيدمنالإسرائيليةوالنسخة

قليل.بعدسنفسرهخاضامغزىفاكتسبإسرائيلبنىعندأما

!اعيدوكاننحتمرإ.غير"خبزمعناه"قضوت"لفظالفطيرعيدأصل)%(

الأسابيعوكانتمجصد.محصولأول؟نالذىالشعيرحصادبدءيوم"قضوت"

الززج!فياليتخليانجيذاءجمنن"مجسب((الأسابيع)أو"عيدالحصادلعيدالسبعة

صنعخبز.إلايؤكللاالشعيرحصادمنالأولىالسبعةالأياموفى9(.16:)التثنية

السابقةالسنةمحصولمنيثىءإضافةدونأىخيرأ"بلاالجديدالمحصولمن

خاوىيهوهيدىبينالمرءيمئلأنيصحيكنلمكما.جديدةبدايةيمثلفهو.إليه

بظهورالفطيرحكمعنالحكمهذاينفصلحيث03و3315:34:)الخروجاليدين

و!الثماؤأبكارتقديمقتكمنالعيدلهذاالمميزةفالسمةإذنالأبكار(.تشريع

)اللاويينالأولىالحزمةتقديمتفاصيليقدمالذىاللاحقالطقسفىتبرزسمة

الذىالأسابيععيدكانالحصادبأبكارللاحتفالالحقيتىالعيدأنإلا9-14(.33:

العيدالذااستعدادسوىالفطيرعيديكنولم،الحبوبحصادموسمبهيختتم

ونهايته.الحصنادموسمبدايةيمثلانمغاوكاناالافى،

فىإسرائيلبنواستقرأنبعدإلايراغولمزراعتاعيذاكانالفطيرفعيدإذن

(.الأولىالحشم!إلىبإشار!اصراحةذلكعلىا330:اللاويينفقرة)تنصكنعان

ونذكر.الكنعانيينعنالعيدهذاأخذواإسرائيلبنويكونأنالمرجحفمنثممن
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الثافى)صموئيلجبعونمنبالقربمرتفعةعلىشاولذريةإعدامالسياقهذا!

صورةفىلأنفسهمجبعونأهلوثأرالشييير(،خضابانجيذاء"فيتمالذى9-11(:بم

ثمفليسذلكومع(.شمرةراسقصائدفىفقرةمنيتبين)كماخصوبةمحقس

بنىعنددائتايرتبطالفطيرعيدوكانالموعد،إلاالطقسينب!ينمشترك(اسم

من18(و3315:34:)الخروجأيامسبعةيستمرالعيدف!ن،بالأسبوعسرائيل

6-8(.33:واللاويين168:والتثنية16ا:3)الخروجيليهالذىالسبتإلىحسبت

فى"قضوت"با!الخاصنظيرهبعدبالسبتالحاصالتشريعلإدخالدعاماهذا

)الذىالحصاد"موسمفى"حتىالتفصيليةالفقرةلإضافةدعاوما3431:خروج

لمللعيدالمكرسةالسبعةالأيامأنيبينبالسبتالربطوهذا.الفطير(.بعيدحدأ

بنىغيرعندعرفتالسبعةالأيامذاتالأعيادأنولوعشوائئاتحسبكن

،الأسبوعبنظامإسراثيلبنىعندجوهرهفىمرتبطاالعيدهذاف!نصراثيل؟

الفطيرعيدمنأسابيعسبعةبعدموعدهكانالحصادعيدأنذلكيؤكد

عنإسرائيلبنوأخذهالفطيرعيدولعل9(.16:والتثنية3315:اللاويين

إسرائيلبنىغيرعندلهماوجودلاوالسبتالأسبوعأنبماولكنخكنعانيين.

ن؟ولما!رفا.إسرائيلتاطابغايبدوماعلىدخولهمنذاتخذالعيدهذاأنالأرجح

بصورةموعدهتحديدالممكنمنيكنولمالمحاصيلحالةعلىاعتمدزراعتاليذا

تقاويمفىالوحيدةالقاعدةوهذه؟أبيبشهرأى!القمحسنابلشهر9من:ق

التثنية.وفىو3334فروج

وجعلتالقصراكتصالوعندنفسهالشهرهذافىيقامكانالفصحأنرأينا

التحولوتمثلالفطيرعيد؟نكماحجعيدالفصحمنيوشياوإصلاحاتخثنية
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الفصحفىالفطيرأكلفىتتمثلالتىالقديمةالشنةو؟نتمغا.العيديندمجفى

الأعرافتحبذهكانتوربما،الدمجتحبذالفطير(بعيدطاصلةلاشنة)و!

وكان01-13(.5:)يشوعالجلجالمقدسفىمتبغاكانالذىكالعرفأيضاالمحلية

عيدودمجتغييردونحالهعلىفئركالبدؤباكتمالقبلمنتحددالفصحموعد

سفراستنالتىالفريضةو!التاليةالسبعةالأيامفىيقامبأنوفضىفيهالفطير

يكونهذافإنالقداسةلت!ثريعحددناالذىالتاريغصحفإن5-33.8:اللاويين

بهذهحزقيالمعرفةسببيفسروهذاالسبى؟قبلولكنيوشياإصلاحاتبعدتم

وفقمجتسب؟نالفصحأنلهيؤسفومما31(.45:)حزقيالإياهاوتقبلهاقواريغ

لمفالفصحطا،حللامشكلةإلىأدئما؟الأسبوعبأياموالفطيرالقمزمنازل

يوميبدأأنالفطيرلعيدلابدوكانسبت؟غداتهيومفىبالضرورةليحليكن

يعتمدالعيدين*تحديدوأصبحبالأسبوعالفطيرعيدربطتوقففعملئاسبت.

يكن.لمأمسبتيومأكانسواءمباشرةالفصحالفطيرعيديتلوحيثالقمرعلى

حلإلىاقوصلدونتجادلوا(الصدوقيينمن)طائفةوالبيتوسيينالفربسيينأنإلا

الوموهو33،11،15:اللاويينفىأالسبتغداة9و"قضوت"ادسبتتفسيرحول

عيد-تسبقالتىالسبعةالأسابيعمنهوتحتسبحزمةأولبتقديمفي!ف!ىالذى

فى"قضوت"ا!أسبوعأثناءفىيحلالذىالسبتإنهالبيتوسيونفقا!؟الأسابيع

نفسه.الفصحيومأنهالفربسيوناد!حين

)الحروجالفطيرعيدتربطالتوراةمواريثكل.الخلاصبتاردخصلتهما)ء(

وعيدالفصحأوو6(ا16:)التثنيةالفصحأو3(16:والتثنية18و3315:34:

أتراثو1317-1313:الخروجيهوئ،؟أتراثو3393-1337:)الخروجمغاالفطير
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31الخروجصورةبأوثقبينهايربطالذىوالنصمصرمنبالخروجكهنوقى،(

نأالإصحاحهذاوموضوع؟الخروجقصةفىفيهالعيدينطقوستدمجحيث.

.الخلاصهذالذكرىوإحياةالحلاصعلىإسرائيلبنىليساعداشرعاالطقسين

الإصحاحاتيعتبرونللأساطيرتحقيقاالعباداتفىيرونممنالباحثينوبعض

ألاويدعونالفصحعيد"أسطورةا)1-15(الخروجسفرمنالأولىعمثرالستة

عندهمالإصحاحاتفهذهوراءها؟تاريخيةأحداثعلىالعثورمحاولةمنجدوى

ونقطة.أعدائهمعيهوهصراعحولتدورأسطورةعندينىتعبيرعنتزيدلا

ظلكماساهرينالبمثريظلحيثالفصحليلةفىتخياالتىالليلةالقصةفىالذروة

ينفزم34(14:)الخروجالصباحوفى43(.13:)الخروج!ساهزا"نفسهيهوه

الزنيمةوتختتمنصرترنيمةفىبهومجتفليهوهحققهانتصاروهو،المصريون

15:)الخروجأبذايهوهيسكنهوالذىالعيدفيهيقامالذىأورشليمهي!بتمجيد

.)17

يؤكدنفسهفالنص13،الخروجقصةفىدينيةعناصرهناكأنينكرأحدولا

عرضعلىتأثيرهاطاالفطيركانوعيدالفصحطقوسبأنيقروال!عليها؟

مجردا-15(الخروجمنأقل)بصورة13الخروجأنيعنىلاهذالكن.التاريخ

بالإضافةالإصحاحاتهذهفىأخرىعناصرفهناك.الطقوسلبعضدينيةشروح

عملأنهيدسأكبركلمناجزةبأكملهالقسمهذاويمثل.الطقسيةالعناصرإلى

عقيدةوأنتاريخيةديانةإسائيلبنىديانةأننؤكدأنلابدأخرىومرةتاريش.

الفصحيسىعيدهناكو؟ن.شعبهتاريخفىالربتدخلعلىتقومإسائيلبنى

أخذللفطيرربصاعيدهناك؟نكماشعتا.إسرائيلبنويصبحأنقبلحتىربما
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العيدانوهذانإصائيل.بنىجانبمنلهمعنىبأكملأخذولكنهالكنعانيينعن

جانبمبنمذهلتدخلحدثالربيعمواسمأحدوفي.الربيعموسمفىيقاماكانا

بنىتاريغبداية؟نالإل!اقدخلوهذا!رمنإسرائيلبنىأخرجحيثالرب

كماطاهذهالخلاصحقبةوبلغتالمختارالله-كشعبكشعبإسرائيل

الحدثهذالذكرىإحياءوالفطيرالفصحوعيداإ.الموعودةالأرضدافىباستقرارهم

فىولكنهماالمعنىهذاالعيداناتخذماو!رعان.الخلاصتاريغعلىطنىالذى

القاسمأنإلاحدة.علىكلالحد!دبهرىمجييامنفصلانعيدانالأقدمالمواريث

محتوفا.أمزامغادمجهصاجعلبينهماالمشزك

ا!لل!ابععيد3.

عيدأو)قصير(الحصادبعيدا336:الخروجفىالكبيرةالسنةأعيادثافىيعرف

المويمفىالرئيسةالمواسممنوكان33(.،3:الخروجفىورد)كماالقمححصاد

و613:13:الأولوصموئيلاا:5والقضاة0314:)التكوينفلسطينفىيىا!الز

العبارةولعل؟الأسابيعبعيديعرفأيضعا3433:الخروجوفىجيزرتقويموفى17(

اد"شئعوت")خج9-.ا16:التثنيةفىدبهرهوردالذىنفسهالعيدأنهيؤكدتفسير

اقاريغويحددللاسمتفسيزايقدمالأخيرالنصوهذا"أسابيع"(.اد"حج"أى

سبعةبعدأىالحبوبباكورةحصادمنأسابيعسبعةبعدموعدهالعيدف!ن،بدقة

عيد9و!الأسابيع!عيديسى3836:العددوفى"قضوت".ادعيدمنأسابيع

عيذاوكانالحصاد،لباكوراتالحقيتىالعيدهذاو؟ن(.)بكوريمابىكورات!

3(.9:وأشعياء11اة6التثنية)انظربهيخا
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سبعةحسابفيتم15-31؟33:اللاويينفىتردلطقوسهتفصيلآالرواياتوأكثر

غداةإلىبنايؤدىما،ليهوهحزمةأولفيهتقدمالذىالسبتغداةمنبدءاأسابيع

للعيداليوناقفالاسمالذايوفا.خسينمجموعهفىيبلغفيماالسابم،السبت

بيينالم!سفرفىمرةلأولدبهرهووردحء؟+ء"؟50لم!"الخمسوناليومأىي!م+7!

الأياموهذهأ(الأسابيععيد9اسممعجنبإلىجنتاا3:وطوبيا31-1333:الثافى

بمواسمارتبطتربماالقمححصادونهايةالشعيرحصادبدايةبين"الخمسون(

منخبزارغيفينبتقديميتميزالاحتفالو؟نالززاع.بينشاعقديمحسا!نظام

طقسىحكمفيهايردالتىالوحيدةالحالةو!خيزومعهالجديدالطحين

أن!للتقدمةغيرالعاديةالطبيعةوتؤكد.لهوهتقدمةإعدادفىالخميرباستعمال

يؤكلالحصادبدايةفنىوثيقا،ارتباظااد"قضوت"بعيدويرتبطللزراععيذاكان

ن؟لأنهقربائاالفطيرئقدمالقمححصادنهاي!وفى؟جديدةلبدايةكعلامةالفطير

وبهذهانت!.الحصادموسمأنمعناهوكان.المزارعينمنمجتمعفىالعادىالخبز

بالفصح)ثمالفطيربعيدالارتباطوهذاجديد.منالمعتادةالعاداتتبدأالتقدمة

)الاجتصاع("غصييرت"ا!باسمالعيدهذاالأحبارقسصيةسببيفسربعد(فيما

".الفصح"غصييرتبلالختاى

بعدإلالهمعيذاإسرائيلبنويتخذهولم؟المستقرينللزراععيذاالأسابيع؟ن

الحصادباكورةتقديم)عادةالكنعانيينعنأخذوهأنهموالأرجح.فلسطيندخول

3361:)الخروجالبدايةفىمحدداالعيدموعديكنولم(الانتشارشديدةلإله

تاريخهتحديدأنإلا9-.ا،ا:6التثنيةعنهمحدداشيتايقولنصوأقدم33(؟و34:

الحقبةتلكفىيتوقفالأخيرالعيدهذاو؟نالفطيرعيدمنيحسبإذنسبىفيه
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الكهنةربطأنبعدإلايتحددلمالخمسننعيدموعدفإنلذا.المحاصيلحالةعلى

التقويموفىجدلآ.أثارالحكمهذاتفسيرأنرأيناذلكومع.بالفصحالفطيرعيد

أيامفىفيهنفسهاالأعيادتحلوالذىقمرانطائفةوعنداليوبيلسفرفىالمتبع

اغداةبتقديمهافض!التىالأولىالحزمةأننجدسنةكلالأسبوعمنمحددة

السادسفىأىالفصحمنالثامناليومروالذىالأحديومتقدمكانت"السبت

منعشرالخامسفىجاءالأسابيععيدفإنوبالتالى.الأولالشهرمنوالعشرين

الحالث.الشهر

الربطهذاأنإلاكالفصح.الخلاصلتاريغئمشابأنالأسابيعبعيدالأمروانت!

الشهرفىنسيناءبلغواإسراثيلبنىإنا91:الخروجيقول.لاحقةحقبةفىتم

الشهرمنتصفمصرفىمنخروجهمولما؟نم!رمنخروجهمبعدالحالث

الثاقالأيامأخبارلهدشيرسيناء.عهددبهرىبهمجيونعيذاالأسابيعصارالأول

ينصلاولكنهألعهدلتجديدالثالثالشهرفىعيدأقيمأساعهدفىأنهإلى1501:

اليوبيلسفرفىوردالربطلهذاصريحدبهروأول.الأسابيععيدكانأنهعلىصراحة

فىسيناء(إلىنوحعهد)منالقديمالعهدفىعليهايعزالتىالعهودكليضعالذى

الجديد"العهدإجماعةنفسهاعكلىتطلقالتىقمرانطائفةوكانت.الأسابيععيديوم

تقويمهم.فىالأعيادأهمهذاوكان،الأسابيععيدفىأيضاالعهدبتجديدتحتفل

تقويممنفحذف.ثانويةم!نةذاالأسابيععيدفظلالسلفييناليهودعندأما

أسفارفىإلا(الطقسيةافصوصدبهر)باستثناءلهيردولا18-45،35:حزقيال

31-1333:الثافى)الم!بيينآخربشىءيتصلفيماوإلاالمتأخرةالقديمالعهد

ولمالعيد.هذاعداالسنةأعيادل!؟ملةرسالةالمشناوتخصص\(.3:وطوبتا
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عندقبولآسيناءجبلعلىالشريعةفيهنزلتالذىاليىمدبهرىمجيىأنهفكرةتلق

الميلاد.بعدابثاقالقرنفىإلاألأحبار

الرسل3أعمالفىفتميز.البدايةمنمختلفمغزىالمسيسالخمسينلعيدوكان

معتزامنهويدل.الجديدةالكنيسةإلىالأممكلوبدعوةالقدسالروحبإهداء

النسقذلكبذلالتىالوعودوأنولىالقديمةالديانةنسقأنعلىالهودىالعيد

كماالأسابيعوعيدالمسيسالخمسينعيدبينصلةثمةليستولكن.تحققت

تتضمنولا.الأياملاحقفىالسلفيةاليهوديةوعتهأوكماقمرانطائفةعرفته

بهجاءالذىالجديدالعهدإلىأوسيناءعهدإلىإشارةأيةالرسلأعمالقصة

.يسوع

المظالعيد3.

الإنجليزيةالنسخفىالسنةفىكبيرعيدثالثيعرف.ومغزاهالعيدتسميات)أ(

5ءاعة+حكا!7ولفظ.5"أهه!أوء؟؟؟؟هءأ10؟ءاح!+39"ة7باسمالمقدسالكتابمن

الكثيرتعنىولاالمقدسللكتاباللاتينيةالترجمةفىوردللفظصوتيةكتابة

وليستعنهتختلفلا(أكشاك)سقا!ا،35،00!وتسميةالمعاصؤللقارئبالنسبة

مافبهااللاتينيةالاع!+3ءكا!57للتسميةحرفيةترجمةوهما)خيام(كا!ء7أما.مألوفة

أيةنصبيتضمنلمالعيدفهذاأيقما.الزللإلىبهتؤدىقدولكنهاالقارئيفيد

له.ملاءمةأكثر!طمةوجودلعدمالتسميةهذهعلىنبتىفسوفذلكومع"خيامأ.

نأإلا"أكواخا؟للفظالصحيحةوالزجمة"شكوت"باسمالعبريةفىيعرفوالعيد

خطأيقللاانطباغاتعطىأنشأنهاومنالذوقإلىتفتقرعبارة!الأكواخ!عيد

نحتلفة.لأسبابولكن"الخيام"عن

813

http://al-maktabeh.com



16،1361:)التثنيةاللاحقةالدينيةالتقاويمفىمرةلأول"شكوت"تسميةظهرت

ا:4وربهريا34:)عزراعليهاتعتمدالتىاللاحقةافصوصوفى34(33:واللاويين

تقويمينأقدمفىإليهالمشارالعيدأنهشكفلانفسهالعيدأماإلخ(.16،18،

(.)أسيفطالحصادأ!عيدباسم33(و3316:34:)الخروج

سفروبسصيهازدحافا.وأكثرهاالمقدسإلىالثلاثةالسنويةالحجمواسمأهمو؟ن

4553:حزقيالفىالعيد!9وهو13(.93:العدد)انظر"يهوهعيد33939:اللاويين

فىتلمسهيمكنكما8،3.65:الأولالملوكفىكمامنازعبلاالأولالعيدأى

وقتشكلاهذاوكان91(31:)القضاةسنة!إلىسنةمنشيلوهفىالرباعيد

الأممكلبأنجمرياوتنبأ3(.ا:الأول)صموئيللشيلوهالسنويةألقانةزيارة

فىوحتى16(.14:)زكرياالمظالعيدفىبأورشليمالهوهلتتعبدسنةكلستتوافد

كاتبويصفه!أ+!(،،7111أ07)دوأقدسها!العبرانيينأعيادأكبر9؟نيوسفوسعصر

5ء،د51(.ع.7+هع17ا)6مماثلةبعبارةكبلوتاركوثنى

طذاالمميزةالسمةفىللشكمجالأافصوصأتدمتدعلا.التاريخىتطوره)ب(

الحقولمحاصيلكلفيهتجحالحصادعيدوهو،للمزارعينعيدفهوالعيد،

كلجمعوبعد13(.16:)التثنيةوالمعاصرالبيادرتنتجهماوكل16(33:)الخروج

الشكرلضقديمالمزارعونيتجمعوالعنبالزيتونعصركلوبعدالأرضثمار

:االأول)صموئيلثملةكانتحتةأنفىعالىشكويدلبهيخا،عيذاو؟ن.للرب

الجديد.بالخمرالثمالةحتىالسكرعرفواأنهمعلى14-15(

كيف91-3131:القضاةويصف.الشعبىللابتهاجمناسبةبالطبعكانت

وهناك.يهوهعيدفىالكرومفىيرقصنوهنشيلوهفتياتبنيامينبنواختطف
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أغسطس()يولوآبمنع!ثرالخامسفنى8(،4،أتانيتالمشنافىمماثلةرواية

لتوهناغتسلنوقدااليضاءبثيابهنأورشليمفتياتخرجتالغفرانيوموفى

لنفسك.ستختارمنوانظرعينيكارفع،الشاب!أيها:ويغنينالكرومفىليرقصن

.آبشهرفىالرقصعلىللتركيزبناحاجةولاأ.الطيبللأصلبلللجمالتنظرلا

؟نتفإذاالتكفيريومفهو،النصيقولكماالغفرانيومفىليحدثهذاكانفما

ن؟الذىالمظالعيدإلىتشيرأنهافلابديبدو()كماقديئاتراتاتسجلالقصة

العهدعصورفىحتىالعيدهذامناجزلايزالالرقصف!ن.بأيامذلكبعديقام

ويغنونالهي!بساحاتيرقصونالمجتمعوأعيانالميسورونف!نالجديد:

بهجةيرلم!من:الأمثالمضربصارمهرجائاف!ن.موقدةبنشاعلويلوحون

(.حياتهفىحقيقيةيربهجةلمالعيدهذاليلة

فىالطقسعنالأولىاقفاصيلتطالعناالقديصةالدينيةافصوصبينومن

ويوصفتفسيزأىدون)شكوت(الأكواخ(9عيديسىحيثا13-165:التثنية

دبهرجانتانحيناوإذا.أياملسبعةيستمروكان،بأورشليمالمركزىللمقدسكحج

سليمانهي!تكريستصويربهايتمالتىالطريقة!هذهأننجدالأكواخ

وأقامواالمملكةأرجاءكلمنتوافدواالمؤمنينإنفيقال(:المظالعيدمع)تزامن

:8الأول)الملوكالملكمنبأمرديارهمإلىعادواالثامنوفى،أيامسبعةلمدةعيذا

التثنويين.النساخعندمنكاملةفقرةو!65-66(

أيقماولكنهالدقةمنبمزيديتسم33-3343:اللاويينبسفرالواردوالطقس

إلىتشيرولكنهاالضثنيةأح!متردد34-36فالفقراتالأدبى.النقدتساؤلاتيثير

للتعبدفيهالشعبمجتمعالعملمنراحةيوموهو؟السبعةالعيدأيامبعدثامنيوم
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الأيامفىتقديمهاينبىالتىالقرابيننوعيةا-334العددومجدد.القرابينوتقديم

35-38العددومجدد(الثيرانأىالرئيس!الذبائحعددتدريجئا)يقلالسبعة

عدةمواضعفىالثامناليومهذادبهرويردعددا.أقلوكانتالثامناليوم"قرابين

يردالذىاللاحقالطقسوفى.ملحقأوخاتمةفهو،السبعةالعيدأيامعنبمعزل

الوحيدةوالفريضة؟الليلفىبعيدللاحتفالأوأكواخفىللعيشدبهزانجدلابالمشنا

انتقاقايوقاكانالعيدعقبالثأمنفالوهاإذن.بأورشليمالشعبيظلأنفيه

45:حزقيالصمتعلىنؤكدأنالخطأفمنوبالتالى.العاديةللحياةالعودةيسبق

أيامفىالحاكميقدمالتىالقرابينإلايتناوللاللغايةدقيقنصالفقرةفهذه35،

أيامفىتقدمالثىالقرابينطاالسابقتانالفقرتانتتناو!)كماالسبعةالمظالعيد

بالعيدالاحتفالوصفوهذا33-34(.45:حزقيال:السبعةوالفطيرالفصحعيدى

المظالعيديضعولكنه8-.ا،7:افاقالأيامأخبارفىوردكماسليمانعهدفى

أيامسبعةمدتهاحتفاذهناك؟نأنال!تبتصورإذاطي!.تكربمسعيدبعد

وجدتالتكربسعنالرؤيةوهذه.المظاللعيدأخرسبعةيعقبهالهي!لتكربس

النسخةفىلهوجودلاالعبرىالضصفىبشرح865:الأولالملوكإلىطريقها

اليونانية.

13-18(8:)نحمياعزراعصرفىبالعيدالاحتفالروايةأنالواضحومن

السفركانهذاأنإلا؟الشريعةبقراءةيتعلقفيما33اللاوييننصمنمستوحاة

841:نحمياوبشير.تنقيحهمن(الأخيرةليستأنها)ولوثانيةمرحلةفىحينذاك

التىالأكواخلذكرىإحياءأكواخفىالشعبفيسكن43-33:43؟اللاويينإلى

يتلىالصهذاالشعبسمعوعندمامصرمنالخروجبعدإسراثيلبنوسكن
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باحاتفىأوالأسطح!كلىسواءلأسرهمأكواخاليقيمواالأغصانيقطعون-شجوا

قكذاإشزاثيلتئوتغتللأ9عبارةالنصويضيف.أورشليمساحاتفىأونمي!

نأيمكنفلا.الفعلذلكفىالجديدماندرىولا17(.8:)نحمياتشوغ"أتايماق

العصورفىالعيدسماتمنبناؤهاكانأنفلابدنفسها،الأكواخبناءكون

فىأقيمتالأكواخهذهأنوالأرجح.التثنيةقبلالاسمبهذايعرففهوغديمة،

15(.16:الثنيةلهدبهرلاأمر)وهومرةلأولنفسهايىشليم

ائتؤجمدكأئايمايختاتم"أئئميهتك13:01:هوشعفىوردماذلكيناقضولا

نأإلا(.يقال)هكذاأيضا"مهيب"عيدموعيدمعافىمنيكونوقدعوعيد(!.

بمقدسيقامعيدإلىيشيرأنهفالأرجحوبالتالىالديانةمركزيةقبلصكاشوشع

لا"خيامأعنيتحدثالنصلأنالحقيتىاقفسيرليسهذافحتىذلكومعحلى.

بنىيهوه)الضتى!حينالصحراءلحقبةالذهبىالعصرإلىويشيرأكواخ"،9!ن

مرائيل.

فىففضى:الفقرةتنقيحفىوأخيرةثافةمرحلة044-ا33:اللاويينفقرتاوتمثل

:8نحميافىللثمردبهرولا.أياملسبعةيبتهجواوأنوسعفا"ثمزا(يأخذواأنخاس

بهاويدورونيحملونهاالاس؟نبل؟الأكواخبنصبشأنللشريكنولما-18،

ورد6-8.ا:الثافىبيينالم!فنى.لاحقةتاريخيةنصوصمننعرفهماوهذاهـحين،

يدورونأيامفمانيةاليهودفظلأ،المظالعيدفىإكمابهاحئفلاطي!تجديدق

الإسكندرعنح!يةأيضايوسفوسويروى.نخيلوسعفخضراءبأغصانجين

قذفهالمظالعيدفنى.والشعبالفريسيونأبغضهالذىالملكال!هنذلك،ى،

الطقسويقولع+!(.ا*ا01أ*.7)5أيديهمفىيحملونكانواالذىبالليمونشاس
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فىخضراء()سعفةو"لوتب"يدفىتخملكانت)إتروج(لمونةإنبالمشناوردالذى

.وصفصافآسأغصانالسعفةحولطتربطو؟نت؟الأخرى

بدايةفىيقام؟نالعيدفإنللتسمياتالحرفىالمعنىأخذناإذا.مواعيده)ص(

34:الخروجفىورد)كماآخرهافىأو16(33:الخروجفىورد)كماالخريفيةالسن!

موعدتحديدأسلوبفىتطوزاأوتناققماالنصينهذينفىنرىلأنداسولا33(.

هذاندونحينتحدديكنلمالدقيقالموعدأنسوىمعنىلهمافليسالعيد.

كانوبالتالى9الحصاد!عيدفهوالمحاصيلنضجمدىعلىيتوقفف!ن.النصان

الزراسوالتقويممباشرةتبعدهاأوالسنةبدايةقبيلالمحاصيلكلحصادبعديقام

نج!ذلك؟تناقضلاا01-ا31:والتثنيةحصاذ.بشهرىيبدأجيزرمنالقديم

سنةفىلمسنينالسبع)جمقيس(آخر"فىالمظالعيدفىالشريعةبتلاوةتوصى

سبع)كلبلالسبابعة"،آخرالسنة"فىبمعنىالضصترجم!ينبىولا.السبت

هذهفيهاتتمالتىالمناشبةعنإلاتنملاإذثانويةالمظالعيدإلىوالإشارة"،سنوات

فيقام،الحقولفىالعملبتقدمإلاالعيدموعديتحددلاا3ا:6الضثنيةوفى.التلاوة

البيادروالمعاصزنواتجحصادبعد

افصوصهذهأنإلاأدقدلالاتتعطىالملوكبسفرىالعرضيةوالإشارات

عيدمعتزامن)الذىسليمانهي!فتكربس.عسيرةتمشكلتثيرنفسها

ذلكأنتبينلاحقةإضافةوهناكالكنعاق.للتقويمطبقاإيتانيمشهرفىتم(المظال

نأإلا3(.8:الأول)الملوكيوشياأدخلهالذىالبابلىبالتقويمالسابمالشهر؟ن

وهناكالكنعاق.بولشهرفىاكتمل638:الأولالملوكفىوردماحسبالهي!

سلصناوإذا.اللاحقالابلىبالتقويمالثامنالشهرأنهتوضحأخرىلاحقةإضافة
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بأننقرإماأنفلابدفيها(للشكيدعوماثم)وليساقعريفاتهذه!!محة

عشرشهزا.بأحدذلكبعدإلايتبملمأنهأوبشهزبنائهاكتمالقبلتم!كربس

كانتالنحاسيةالأثاثاتكلبأنتفسيرهيمكنالتأخيرفإنالثاقالبديلصحان

الملوكفىوردتبهاصنعتالتىالطريقةأنوالحقيقة.السبكمرحلةفى"تزال

38(6:الأول)الملوكالهي!بناءفيهاكتملالذىالوقتبننأى13-731:حول

والمظالاقكربسعيدأنالثالثوالاحتمال3(.8:ايأول)الملوكتكرلسه.هـم

وهوبول،شهرأيامأول؟نالثامناليوموأنإيتانيممنالأخيرالأسبوعقق

موعدأننتذكرأنالضرورىومن.مقنعغيرولكنهالمعلومتننبينيوفقحتصال

بعينهاالسنةتلك.وفى.المحاصيلحالةعلىتماقايعتمدالعصر؟نذلكفىعيد

إيتانيم.شهرفىأقيصاوالضكردسالمظالفعيدثممنالهي!.اكتمالقبلالحصاد،

الشهرفىإلا38(6:الأول)الملوك(وترتيباتهتخطيطهابكليكتملفلمالهي!،

)بول(.خالى

وردتالتىالمقتضبةالملحوظةالاعتبارفىأخذناإذاتعقيذاالمسألةوتزداد

ؤغيل5الجديد:إيلبيتمقدسالأوليربعامافتتاحعن33-1333:الأولأنملوك

فيائؤىالشفيركأنييدينغ!ثزانجايشانتؤ-مفيالئامننالشفيرفيجميذادنجغائم

الشفيرفيالاينن،الشفيرمنغشزالمحايشائتؤيمفي...ائتذتجغلؤأضغذيودا،

يقام؟نالعيدإنأحدهمايقولتفسيرانالنصطذاوظهرقفبيما".منائتذغةتيى

كماذلكعلىسيقتالتىوالأدلةنفسها.أورشليمفىحتىالثامنالشهرفىمحملآ

عيدهأقامأنهالأرجحثانتا،يفودا(.فيائذى"كأنييدبعيديربعاماحتفلأولآ،اق:

أورشليمهي!إلىرعاياهصعوددونالحيلولةهدفهكانإذ،نفسهالتوقيت،
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بأن638:الأولالملوكعبارةمعذلكيتفقثالئا،38(.13:الأول)انظرالملوك

الموعدهذابابتداعيربعاماتهامأما.الامنالشهرفى()وكرساكتملالهي!

العصربعدإضافتهاتمتالناسخينأحدمنمغرضةملحوظةفمجردعشوائتا

الملحوظةوهذهالسابم؟إلىالثامنالشهرمنأورشليمفىالعيدموعدفيهفدمالذى

ويقول8.3:الأولالملوكفىالسابم()الشهرالمذكوروالموعدتتفقجانبهمن

إقرارأعادالدقةمنلمزيدأوفعلآالدينىالتقويمغيريربعامإنالآخرالتفسير

إفرايمفىالزراعةلظروفتبغافيهتتحددالأعياد؟نتقديمشمالىإسرائيلىتقويم

منافشاتقويتايدخلأنبالطبعغرضهوكانيهوذا.فىعنهيتأخرالحصادكانحيث

بينالحصادتوقيتفىفارقلاإذذلكعلىاعتراضولنا.أورشليمفىالمتبعللتقويم

كانوإنويهوذا.إفرايمبينالحصادتوقيتفىيذكرفارقولا،وأورشليمإيلبيت

فىنابلسحولوالكبروموالزيتونفالحبوبيهوذا،علىتتقدمإفرايمفإنفارقثم

والخليل.لحمبيتحولمثيلاتهاقبلتنضجالحاضرالوقت

تاريغفىالفقرةتنقيحتمأولآ،اقفسيرين.هذينتنقضالتاليةوالملحوظات

بالفعلوهوترتيبى؟برقممحددفالشهرتأكيد.بكلالتثنيةوبعدنسبئا،متأخر

كانماثانتا،الشفرمنعشربالخامسموعدهمحددفالعيد33.اللاويينعلىلاحق

.سليمانعهدفىعليهكانمماأدقبصورةيربعام!رفىليتحددالعيدموعد

تلكفىأقيمأنهإلايعنىلاهذافإنالثامنالشهرفىفعلآيقامالعيدلوكانثالتا،

يلاح!وأخيزاالسواء.علىوأورشليمإيلبيتفىالثامنالشهرفىبعينهاالسنة

المملكةفىالمظاللعيدبالنسبةبعدفيمااتبعالموعدهذاأنتبينأدلةوجودعدم

الشمالة.
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العيدأنوردحيث13(93:العدد)انظر3334:اللاويينقبلالموعديتحددولم

لسبعةيمبمتمروأنهالربيعفىتبدأسنةمنالسابمالشهرمنعشرالخامسفى!أ

بذلتذلكومع45.35:حزقيالفىيردنفسهوالموعد.الثامنفىوينم!!م

:8نحميافىيردولاعزرا.!رفىبعدأقريكنلمالضقويمهذاأنلبيانصاولات

الإشارةإنفقالواالاحثينبعضإليهاستندماالعيد،يقامالشهرأيامأىفى!-18

البعضسىبل.الخمسةموسىبأسفاريردلمتشريعإلىضحتاتشيرا4الفقرة،

يتلوكانالسابمالشهرمنالأولفنىعزرا:عيدفيهيقامكانالذىالموعد!ساب

رؤساءكانالثافىالوموفى3(.8:)نحمياالظهيرةحتىالشعبأمامصثريعة

بهافوجدوا13(.8:)نحمياعزرامنبهدىالشريعةلتدارسيلتقونحشائر

الفريضةهذهفئفذتالساج،الشهرعيدفىأكواخفىيسكنواأنيأمرهمثريغا

الزعمهذاحسبأقيمفالعيدذلكعلىوبناءبعدها(.وما814:)نحمياالفورللى

نأبوضوحيحددفالنصخطأ.الاستدلالهذاأنإلاالعاشرإلىافالثق

عددإلايحضرهلمالحاقاليوماجتماعوأنالشهرأيامأولبعدتفرق!شعب

منوغيرهاأورشليمأهالىكلينادواأنعليهمكانأنهعلىينصكماحدود؟

افالث.اليومفىليبدأالعيديكنلموبالتالى15(.8:)نحمياللعيدللإعداد!بلدات

ثمومنو333643:اللاويينتقابلاو148الفقرتينفىفالإشارتانذلكإلىنحافة

كانالعيدأنفالأرجحذلكعلىوبناء.التشريعاتهذهإلىشكدونتشيرانهما

33.34:اللاويينمجددهكماوالصثرينالثاقإلىعشرالخامسمنقام

الهودىالمظالعيدبينتشابقاعةلا"(.؟17.7.5+هع)6بلوتاركيرىالعيد.أصلء(

الاحثينبعضيتبناهاتعسةفرضيةو!،العنبقطفموسمفىباخوسعبادة
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وأوزيريس؟أدونيسبعيدتربطهصلةآخرباحثووجدلآخرحينمنالمحدثين

ذلكومع.أدونيسنعشفوقنصبتالتىللتعريشةقريتا"شكوت"ادمجعلما

العصرفىبالإسكندريةالطقسهذالممارسةواحدةإشارةسوىفناكفليست

كانتالتعردشةإنويقول73(،؟دا؟أمعهح14الأ01)د!المصدرهووثيوقريطساليونافى؟

ممكنة.صلةثمةفليسوباقالى،أتباعهفوقلا(موته)بعدالإلهفوقتنصب

فىتنشطالمثريرهالقوىأنمفهومصكلىتقومأكبرترحيتالقيتفكرةوهناك

هجصاتهاوتحالثىولخداعها؟البيوتفتهاجم؟السنةبدايةمعسيمالابعينهاأوقات

والطقوسالعيديفسرما،مؤقتةملاذاتفىظهورهافترةيقضونالضاس؟ن

نمط.يعتبرونمباشرةوالفلاحةالاستقرارفىشروعهمبغدالبدووكان.المتبعة

عهدبداياتإلىيرجعالعيدإنيقاللذاالخطرأش!لبكافةزاخزاالجديدحياتهم

البدائية.المفاهيمبهذهتأثروإنهكنعانفىالاستقرار

كلتقدمإنهابل؟الفرضيةهذهيؤيدمانفسهاالمقدسالكتابنصوصفىوليس

كمازراعتاعيذاكانالقديمالمظالفعيدإقناغا.وأكثرأبسطلحلالمؤديةالعناصر

3361:الخروجفىالمضافةالتفاصيلمنيتبينوكما)الحصاد(الآخراسمهيدل

فالموعد؟المظالبعيديعرفأصبحأنبعدحتىالزرا!طابعهيفقدولم33.و،3:

يشهدانكلاهما3334:اللاويينفىالدقيقوالموعد1613:الضثنيةفىالغامض

فىالفاكهةبحصليقضىوالذىالطقوسأحدثفىموجودةالسماتوهذه.بذلك

قبلاستنالعيديكونأنالمستبعدفمنإذن.4(.33:)اللاويينالعيدفىموكب

القضاةيؤكدهافتراضوهو.الكنعانيينعنأخذأنهويفترض،كنعانقالاستقرار
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هي!فىبهيخاعيذايقيمونشكيمأهالى؟نالعنبقطفموسمفعقب37.:

العيدين.بينالصلةتبين-قديمأصلمنو!-ا:31931:القضاةوقصةلمفم.

"سهولفنىا؟ا-358:العددبقصة(الباحثينبعضيفعل)كمالربطهداسولا

امرأةلاصطحابهأحدهموفتلفغورلبعلخليععيدفىإسرائيلبنوشاركآب"9

بادأشبهأنهايرىمنوهناكخن!9أو!خيمة!يعنىلفظوهو"لته"ادإلى!ديانية

الكتابفىيردلم"فئه"فلفظ"كوخا"؟تكنلم"الخيمة"هذهلكنئمكوت".

فىبهيحتفلالمذكور؟نالعيدأنعلىدليلمنوما.الموضعهذافىإلالقدس

.المظالبعيدصلةلهأنولالخر!ا

"شكوت"بادالخاصفالطقسوباقالىزرا.عتا؟عيذاكانالمظالعيدأنوالمؤكد

إلىالعصورأقدممنذفلسطينفىالعادةجرتإذ؟الحاليةالعاداتإحدىفسره

العنبجمعإبانوالبساتينبالكرومالشجرأغصانمنأكواخبنصبهذاجمومنا

جزء)أوالعيدو؟ن.الإقناعإلىالتفسيراتأقربيمثللايزالماوهو،الفاكهة

الحصادوعيد3(،ا-ا319:القضاة)انظرالخلاءفىأصلأبهمجتفل(الأقلصكلىممنه

وأجازتالتثنيةبهاحتفظتاسموهو)شكوت(.الأكواخعيدباسمأيضابعرف

المقادسلاالمركزىالمقدسإلىالذهابفرضتأنهاإلاالبساتينفىالأكواخ!صب

نتيجة)و!الأخيرةالخطوةو؟نت13-15(.16:)الضثنيةالقرابينلضقديمالمحلية

فصارتنفسها،أورشليمفىمشابهةتعاربشنصبفىتتمثل(العباداتلركزية

16(.8:ونحميا3343:)اللاويينالعيدمنيتجزألااجزةأالأكواخأ

مجدثيرتبطالمظالعيدباتلاحقةعهودفىالأسابيعوكعيدقبلهمنو؟لفصح

فىأكواخايسكنواأنإسائيلبنىفىالمقدسالكتابيقضىإذ.الخلاصتاريغفى
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مصرمنالخروجبعدفيهاأباءهميهوهأسكنالتى)شكوت(!الأكواخ"دبهرى

يسكنونكانواإسرائيلفبنو.الأساسىالمعنىليسهذاأنإلا43(.33:)اللاوي!من

.المستقرونالس!ناتبعهاعادةتمثلوالأكواخأكواخا.لاالصحراءحقبةفىخياقا

بعدكنعانفىيعقوباستقرحينالمقدسالكتابفىاللفظفيهايردمرةوأول

اشت!دغايذلكجمظلأقي.يمؤالثمييماؤضتغتيئايتفميميما"ؤتنئ:الرافدينمنعودته

17(.33:)التكوين"شكوت""ائت!ني

ينكرلاوهوبالصحراء.المظالعيدرب!لتبريرسىمنالمحدثينالاحثينومن

كانإسراثيلبنىأنيزعمولكنه؟كنعانيةبعاداتيرتبطأنهأوزرا!عيدأنه

الخاصة3العددأخ!مإنويقول؟البداوةمرحلةفىبعدوهممظالعيدلديهم

9-3113:التثنيةتقضىثانتاذلك.إلىتشير"الاجتماعخيمة9حولالمخيمبإعداد

الاحتفالوجرىابعهدلتجديدكانفالعيدوبالتالى؟المظالعيدفىالشريعةبتلاوة

وبتأثيرالاستقرارحيأةظروفليلائمتعديلهبعدفيماوتم.شكيمفىمرةلأولبه

فىبهاحئفلوهكذا.الغالبةسشهبالطبيعةصلتهأضحتالكنعانيةالعقائدمن

معنى.الصحراءفىالتيهلضذكريعدلمالهي!وشيدالمملكةأنشئتأنوبعد.شيلوه

لآخئتة...أغتابتاقييتة!صمفتؤنمتأخر(نصأنه)ولو3303:أشعياءفيقول

اختيارأورشليمدبهرىيحيىفهوجديذا،معنىاتخذالعيديكونوبذلكتئتعل".

القديمةفافصوص.مقنعغيرجدلوهذا.داود.بيتمعيهوهوعهدليهوهسكتا

نأالواضحومنالعيد.منالزرا!الجانبعلىإلاتويهدلا(التثنيةإلى)وصولأ

دليلثموليس.الأساسىالضفسيرليس3343:اللاويينفقرةتقدمهالذىالتفسير

9-3113:والتثنيةالعهد.دبهرىمجيىكانالقديمالعهدعصورفىالعيدأنعلى
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تلكفىالمظالبعيدتربطهولاالسبتبسنةالأولالمقامفىالشريعةتلاوةترب!

لملاحقةعهودفىعيدفىالعهددبهرىأحييتوعندما.ثانويةبصورةإلاالسنة

الأسابيع.عيدبل،المظالعيدالمختارالعيديكن

الللمغة؟لرأسعيدهناككانكعلع.

كذلكوظلت.السنةأعيادأكبرمناليهودعندقشناه()زوشالسنةرأسوعيد

أو!العيدهذاموعدو؟نمنها.بفصلالمشناوتخصهاالجديد.العهدعصورفى

البوقيطلقحيث(الربيعفىيبدأتقويمفىالسابمللشهرالبابلى)الاسمتشرى

الحمد.ترانيموتنشد)شوقر(

القديم.العهدعصورفىالطقوسوبهذهالمسمىبهذاوجودالعيدطذايكنلم

ويؤرخالسبى.قبللماالتاريخيةافصوصأوفىالطقسيةالضصوصفىدبهرلهيردولا

)حزقيالالشهرمنالعاشرفىقشناه"ازوشبالمستقبلهي!عنرؤياهحزقيال

التسميةواتخذت.العبارةهذهيستعملالذىالوحيدالؤراقهوالصوهذاا(04:

تكونأنفيستحيلحزقيالسفرفىأما.الجديدةالسنةمعنىاللاحقةالعبريةفى

الميطرفأنودونيسلمونالاحثينمنالعديدأنحفاالغريبومن.المعنىبهذا

)زوشوعبارةما.شهرمنالعاشر!1موعدهكانالجديدةالسنةعيدبأنجفن

اقأريخوهو.الربيعفىتبدأسنةمنبل(،السنةبداية9تعنىالفقرةهذهفىقشناه"

لانيسانشهربهيقصدأنهفالأرجحوبالضالى.حزقياليحددهالذىنوعهمنالوحيد

منبدةاالسنةحسابويتأكدقشناه"."زوشدموعذابعدفيماصارالذىتشرى

لكنمتكونالشفز"قذا:التقويمتغييرإلىتشيرالتى3ا:3الخروجفىالربيعموسم

الناسخينمنجاءالذىالنصهذاوفىالشتؤ(.شفويىأؤلىفؤلكئمالشفوفيزأش
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الفصحذبيحةإنلنايقولهماف!أيضا.جديدةسنةلعيددبهزانجدلاالكهنوتيين

كعقيدلزيادةداسولا3(.13:)ابخروجالشفير!قذاجمنائغالثر9اختيارهايتم

يحددالذىمتأخر()نص9-.ا35:اللاويينبنصحزقيالنصبمقارنةالأمر

عصروختام37(33:اللاويين)انظرالتكفيركيومالسابمالشهرمنالعاشر

اليوبيل.

عزراعرفولاسنة؟لرأسعيدأىعرفالكهنوقىالتشريعولاحزقياللا

و؟نالظهيرةحتىالشريعةيتلوعزراكانالسابمالشهرمنالأولففى.مثله

وهكذايبتهجواأنمنهميطلبعزراوكان.لتلاوتهينصتونوهميبكونهستمعوه

لو؟نبالطبعالسنةرأسعيدسيذكرو؟ن13(؟73-7:8:)نحميايفعلونكانوا

نفسه.اليومفىيقام

فقرتافتقضىعزرا.بعدالتوراةنسخآخرإلى*هماينتىنصينسوىيبتىولا

فيهتقدمراحةيومالسابمالشهرمنالأولاليومباتخاذ34-35()33:اللاوي!ين

فىأطولبصيغةالفريضةهذهوترد)تروآه(.وتهليلدينىلقاءفيهويعقدالقرابين

فيه.تقدمالتىالقرابينوتحدد!التهليل!يومالعيديسىحيث1-936:العدد

تمثرىالسابمالشهرمنالأولفىالعيدهذاكانإذاماالواضحمنليسولكن

تبدأ38-93العددفىشروحهوفى33اللاويينتقويمففى،السنةرأسعيديعتبر

لههلالظهورموعدف!نالسابمالشهرمنالأولأما.بالفصحدوقاالدينيةالسنة

فىاقكفير)يومبالأعيادزاخزاآنذاكشهركانأيامأولمجددحيثخاصةم!نة

هذاكانوربماوالعشرش(؟الاقإلىعمثرالخامسمنالمظالوعيدمنه،العاشر
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قربالخريففىتبدأكانتالتىالقديمةوالدينيةالمدنيةالسنةدبهرىيحيىالعيد

الحصاد.عيدموعد

رأسلعيدتوردلاالمسيحيةالحقبةإلىترجعالتىالخارجيةالقديمالعهدوأسفار

هء)فيلونيوردكمااالهود.بأعيادقائشهفىيوسفوسيدرجهولادبهزا؟السنة

ولكنهتشرىمنالأولبينهامنيهوديةأعيادعشرة5(.ا!.جءهلاه؟وء54ءددد88

"الأبواقعيد9فهوا-93:6:والعدد،3-3335:اللاويينفىوردمابترديديكتنى

بتسميةمستعيتاكاا!7د!ه"ع)المقدسالشهريسميهالذىالكبرىشهرالأعيادبمطلع

بتقويمالواردالضهليلطقساليهودىقشناه""زوشعيدواتخذ.يونانيةدينية

المرجحغيروعن.منشأهأولتوقيتهتحديددونولكنالسابمالشهرطلالالكهنة

فيهالسنة؟نتالذىالمقدوقالسورىالتقويملتأثيرالبعضذهبكمايعزىأن

فىالبابلىبالنظامدائتايلتزمونكانواالداخليةشؤونهمفىفالهود،الخريففىتبدأ

.الحساب

العرلنى؟يهوكاكللىلجلولىعيدهغادكاقهله.

القديمةالعصورفىمقابلله؟نالسنةرأسعيدأنالباحثينمنوافرعدديرى

نأسبقكماالسنةمطلعالعيدهذاموعدوكان.المظالعيدأوالحصادعيدفى

"عيدأو"يهوهجلوس"عيدأو!يهوهسنةرأسد"عيدإطازاسيمثلوكانقلنا؟

التىالرئيسةوالآراء.الفرضيةبهاعرضتالتىالطرقلمختلفتبغا(يهوهملك

كالتالى:بيانهاغرضت

الأولىعشرالاثنىالأيامفىبهمجتفل)أكيت!سنةرأسعيدهناككانبابلفى)1(

وفلكالخلقتجدددبهرىيحيىالعيدوكان(.الربيعيةالسنة)بدايةنيسانشهرمن
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ضدمردك!راعتعرضتمثيليةوتقامفيهتتلالخلقملحمةو؟نتمرذك.

العناصرإنويقالالميلثا".قرذك9قائليننفسهللإلهيهتفونالضاسو؟نالفبر!،

وباقالى.كنعانفىموجودةكانتأنهانفترضوقدمصزفىموجودة؟نتنفسها

السنةمطلعفىالمظالعيدفىأورشليمفىمشابهةتمثيليةوجودنستنتجأنيمكن

نهايتها.فىأو()الخريفية

لاالقديمالعهدفىنفسهاالدينيةالعاداتهذهأثارعنللبحثمساجهناك)3(

ويسميهاو69-99(.و4739المزامير)ومنهايهوهخكمتتناولالتىالمزاميرسيصا

عيدطقوسمناجؤتش!؟نتحيث(يهوهجلوس"مزاميرالفرضيةهذهأنصار

.المظال

كانتاا-13(8:الأولوالملوكا:6-33افاق)صموئيلاقابوتنقلروايتا)3(

نإويقالمقدسه.فىيهمهفيهينضبسنوىموكبفىالعباداتفىأيفماتستعملان

3(."8:الأولالملوكأساس)غلىالمظالعيدفىيقام؟نالموكبهذا

أحد)بقوليتضمنكانقديمعيدبوجودتصورهناكالمعلومةهذهأساسوعلى

قوىعلىالأضلىيهوهبانتصارالاحتفال)أ((:المعتدلينالفرضيةهذهأنصار

وفىالكونخلقفىقوتهواستعراضالآطةمجمعفىعرشهعلىوجلوسهالفوض!

علىقدرتهيهوهيؤكدحيثالحساب"ليومأتشيلعرض)ب(التاريغ.توجيه

النسقوصكلىالطبيعةعلىملكه.ويقيمالأرضأمموعلىالآلهةمنالمتمردين

وخلاصهالسفلىالعالمإلىالأرض!()الميكالمسيحنزولدورتمثيل)-(الأخلاقى.

يهوهحضوررمزالتابوتفيهيساقنصرموكب)ء(.والموتالظلمةمنيهوهيدعلى

بدايةعلىدليلآالنهاقالجلوسعصليةلإتمامالهي!إلىالحقالمسيحأووالميك
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الرافدينمنتموزبطقوسيستعينونجرأةأكثرآخرونباحثونوهناكجديد.عهد

وصاحبتهالإلهبينالمقدسوالزواجوبعثهالإلهموتإضافةفىشمرةراسوقصائد

الغنىالطقسهذاإلى(المؤلهالملكالطقسيةالتمثيليةهذهفىالإلهبدور)يقوم

أصلآ.

الحماسمنالرغموعلىالفرضياتهذهبنواالذينالباحثينثقةمنالرغموعلى

فرضياتهم:صدقفىجادةشكوكفهناكعنهابهيدافعونالذ!

نأوالأرجحالثاق.الابلىالعصرإلىبابلفىالسنةرأسعيدطقسيرجع)1(

إلىترجعالتىوالحثيةالأشوريةافصوصوتدل.أقدمتاريخيةعهودإلىترجعنشأته

آسياوفىأشورفىسنةرأسعيدوجودعلىالميلادقبلالحانيةالألفيةأواخر

هذهأنإلا.السنةلأقداروتحديذال!لهموكئاالأقلعلىيتضمنوكانالصغرى

ولوالبابلى.الطقسمنالمستمدةالأسطوريةالتمثيليةيشبهمابهاليسالضصوص

فإنإسرائيلبنوفيهبمابأسزالأدقالشرقإلىوالدينىالخرافىاقصورهذاامتد

.أخرىنقاظايستد!هذا

صار"يهوهبهاالمقصودليسيهوهحولتدورالتىالمزاميرفىققك""يهوهعبارة)3(

وفقايهوهيتوجأنيستطيعمنلإدراكمجاللاإذتتولئي،صيغةليستف!مل!إ؟

ميك!"مرذكعبارةثانتا،كلها.السلطةصاحبفهو،الدينية!!رائيلبنىلمفاهيم

ليمستبهامقارنتهايمكنالتىالمصريةالنصوصوفىالبابليةالنصوصفىحتى

وللصيغة.كملكيتصرففهو،مردكبسلطةوإقرارهتافبلأيقما؟تتولتيصيغة

تطلقكانتالتى!"الملك"عاشكصيحةهتافأيفماف!؟نفسهالمعنىالتوراتية
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إقرار!بلمل!،الإنسانتجعلتكنلمف!؟إسرائيلبنىملوكتتويجلدى

الجديد.يهوهلمسيحالملكيةبالصفة

المؤكدومن.يهوهفلكعنمزاميربلدامزاميرتتولتي"،ليستإذنالمزاميرهذه

نأإلاقديصة،عصورمنذإسرائيلبنىعندموجودةكانتيهوهفلكفكرةأن

!فوبالتالىإليهتستندأنهايرجحثالببأشعياءوثيقةبصورةترتبطملكهمزامير

فىيقامعيدفىاستعملتأوئظمتتكونلأنمجالفلاالسبى.بعدماإلىتعود

المملكة.عصر

نحتلفتيننقلبعمليتى8الأولوالملوك6الحافىصموئيلرواياتترتبط)3(

بنىالذىالهي!إلىالثانيةوفئداود،نصبالتىالخيمةإلىالأولىفىأخذ،للتابوت

و34133المزمورينفىبهمجتنىمقدسهإلى(دخولهمرتا)أويهوهودخول.سليمان

كاناالتىالمناسبةنعلملاأنناإلاشكدونالهي!طقوسمنيعتبراناللذين

"تتويج(بأىأوالمظالبعيدتربطهمامؤكدةبراهينهناكوليستفيها.ينشدان

.ليهوه

يهوهتتولتيعيدإنفيقالأعم.طابمذاتأخرىاعتراضاتهناكذلكإلىإضافة

أوفىالطقسيةافصوصفىسواءلهأثزانجدلاإذنلماذا؟المظالبعيديرتبطهذا

فىالمتأخرالصهوالمحتملالوحيدوالبرهانأالقديمالعهدفىالضاريخيةافصوص

اوزشييتمغلوا4تجاائذينالاقيمخيجينائتاقيض!آن"ؤتكونا:146:بهرياسفر

انقطال!جميذؤيئغئذواالخئو؟زتلفضيلثيت!خذواشتيماإذشتيماجمنتضغذون

!هافالفقرةعزضية.التسميتينبينفالصلةذلكومع17-18(.الفقرتين)انظر

9()فكلهاالأرضعلىمل!يهوهفيهيصير!يوم"ودالأخروىللانتصارموجهة
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نأوسبق.أورشليمإلىللحجالرئيسرالعيدكانلأنهإلاالمظالعيددبهريردولا

التناقضومنزراعتا.عيذادائئاوظلالبدايةمن؟نالمظالعيدأنأيضارأينا

طابمذاالبدايةفىكانوإنهالأولىسمتهتكنلمهذهإن)كغيرنا(نقولأن

الفوضما.علىيهوهوبانتصاربالخلقالاحتفالأى!تارينىإ،

مرحلةفىالمظالأعيادعلىتارينىمعنىإضفاءفىإسراثيلبنوشرعوعندما

وهناالصحراء.فىبأيامهمبل،الخلقعنبأسطورةيربطوهالمتاريخهممنمتأخرة

الدياناتعنقيلفمهما.إسرائيلبنىعباداتتميزعامةسمةجديدمنتواجهنا

عنالظاهرىاقعبيرتكنلميمارسونإسرائيلبنو؟نالتىالعباداتفإنالمجاورة

شعبمععهذاأ9أبرمشخص!لربالإنسانيؤديهاطاعةفروضبلالأساطير،

العهد.لذلكوفائهعلىوظلختصه
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عشرالحامنالفصل

اللأحقةالأعياد

جديدةأعيادالدينىالتقويمدخلتالقديمالعهدعصورمنالأخيرةالقرونفى

والحانوكاهالتكفيريومو!ساريةلاتزالالتىبالأعيادهناوسنكتفىعدة.

والفويدم.

التكفيريوم\.

"ئومكانالجديدالعهدعصوروفىاليهود.أعيادأكبرأحديهيوريخوملايزال

منمزيددونالومأ9يسىمجيثالأهميةمن"الكفاراتيوم9أوقيهبوريم"

دائتاموعدهوكانالمشفا.فىلهالمخصص"ئوماه"فصلفىاسمهوهذاالضحديد.

أكتوبر(.)سبتمبرتشرىالعاشرمن

ىأنفسهبالموعدالضكفير!!يومتحددالسنةلأشهرالبابليةالتسمياتاتخاذوقبل

نصوكلاهما71-ا93:والعدد37-3333:)اللاويينالسابمالشهرمنالعاشرفى

متأخرنصأيضاوهو16اللاويينفىالطقستفاصيلووردتمتأخر(.كهنوق

وفرضصورهبكافةالعملعنالتوقفاليومهذافىفرض.الكفارةضس)أ(

عنللتكفيرخاصةقرابينلتقديمبالهي!والتجمعوالصوماليهفيرمنهبدلأ

يتألف16اللاويينفىالواردالطقسأنالواضحومن.والشعبوالكهنةالمقدس

المزدوجةالفقراتمنعددفبهمرازا.تدوينهأعيدالنصلأننحتلفةأطوارمن

831



لاو33والفقرتانو33(؟4والفقرتان1،وهب9والفقرتانو611ألفقرتان

،وه3الفقرتينبينتردأنينبىلا4فابفقرة:أخرىناحيةومنمنطقئاخوافقان

التىالشعائرتشرحإضافةب-9334والفقراتو34(؟أ93)فخاتمتانوهناكغ.

37-33.33:باللاويينيذكرناماعبقها،

طقس!هناكفأولأوالمنشأ.الروحفىنحتلفيناحتفالينمنمزيجالطقسهذا

الكهانةأى"بيته"،وخطاياخطاياهعنقرباتاثوزاالكهنةكبيريقدمحيثلأوى

لقدسالساترالحجابوراء-السنةفىالوحيدةالمناسبةو!-يدخلثمممارونية.

معزايقدمثما-14(.)فاالثوربدمورشه)كبويىت(الرحمةمقعدقبخيرقداس

مقعدعلىليرشهالحجاب.وراءماإلىأيقماالمعزدمويأخذ.الشعبخطاياق

والشعبالكهانةخطاياعنالكفارةوهذه15(.)فافوردمرشكماجمة

الذىالمذبحعنأخصوبصورةالمقدسعنبكفارةيبدوماعلىظاهرئاتبط

الإضافةفىمغاالكفارةشعيرتاوتدمج16-91(.)فأيضابالدموئرشسح

مفهوىالطقسهذاويتضمن.الترتيبعكسمعولكن33()فهائية

اللاويين.سفرأح!متميزسمةوهماللدمالتكفيريةوالقيمة!هارة

مفاهيمعلىيقومآخرطقسالطقسهذاإلىأضيف"عزازيل".دتيسط(

لعزازيلإ.9والأخرىليهوهواحدةقرعتان،وتجرىتيسينالجماعةفتقدمايرة.

ينم!وحين.قليلمنذأشرناكماالشعبخطاياعنقرباتايهوهتيسمد

صكلىيديهالكهنةكبيرويضع"،يهوهأمام9صوهوالآخرالتيسيوضعحتفال

هذارجليأخذثموالسهومنهاالعمدإسرائيلبنىأثامكلإليهلينقلالتيسلى

الذىالرجلوكان03-33(.8-.ا،)فالشعبنجاساتكلومعهالصحراءإلىبس
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نأبعدإلاالجماعةإلىيعودأنلهيجوزولانجشايصيرالصحراءإلىالتيسيأخذ

بيتإلىيؤخذكانالتيسإنالأحبارروايةوتقول36(.)فثيابهويغسليغتسل

بعدعلىقدرونوادىعلىوتكلحالحاخريدنخربةو!حدودونبيتأوحدودو

أورشليم.منتقريتاالميلوضاأميالثلاثة

ىأالسنةرأسعيدأيامخامسفىيقامكانبابلىبطقسذلكمقارنةويمكن

والعطوروالزيتبالماءونبوبلمقادسالمنشدينظفوفيه،نيسانمنالخامسفى

عنهليزيلنبومعبدبجثتهاويمسحنعج!رأسغيرهيضربثمرقيات؟يرتلوهو

الفراتإلىوجثتهاالنعجةرأسالرجلانيحملثم.نجاساتمنبهعلقماكل

إلاالبلدةإلىبالعودةلهمايشمحولاآخرم!نإلىيصضيانثمالنهزفىبهماويلقيا

هذابينالكبيرالتشابهلإنكارمجالولا.نيسانمنعشرالثماقفىالعيدنهاي!بعد

محملآبعيذايؤخذمنهماكلفىفالحيوانالفداء"،"كبشوطقسالطقس

كانبابلفىالحيوانأقإلا.إياهبملامستهيتنجسالطقسيؤدىومنبالنجاسات،

الطقسهذايشصلاقكفير(يوم9وكان.المقدستطهيرفىجثتهوتستعمليقتل

لاسمة)و!الشعبخطايارفعإلالهدورلاالفداء("كبشأنإلاتأكيدبكل

البابلى(.الطقسفىدبهرطايرد

تتعلقمشابهةلطقوسشواهدالباحثونجمعالبداقالشعبىالفنفىبحثهموفى

فىتصاقامشابقامثالآهناكلكن.للحيوانالأمراضأوالعيوبأوالذنوببنقل

المثرمعهحاملأالجوفىحىطيرئطلقالبرصطقسفنى؟نفسهالمقدسالكتاب

.الأبرصطهارةذلكأعقابفىوتعلن
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هطالفداء()كبش4،59-حه،ع؟فتسميةالتكفيرأ."يومفىذلكمنأكثروهناك

الزجمةأنحينفى؟المقدسالكتابمنالإنجليزيةالنسخةفىالشائعةجمة3

والتيس(.محه،عأ+ح)؟دا."55الئرشل!التيس9يسميانهاللاتينيةوالترجمة.جعينية

اعتبرتهكماعاماسمأنهإلىمؤخزاذهبباحثوهناكدالعزازيل".موجهالعبرية

كانالذىالموضعاسموهوأ"الخزفيعنىولكنه،واللاتينيةاليونانية!سختان

معتتلاءملاف!الفرضيةطذهاللغويةالقيمةكانتومهما.التيسإليهخذ

والأخرى"لهوهأإحداهماالتيسين:بينقرعتينيجرىالكهنةفكبيرص.

حيثحقيتىلتوافيكافيةتبدولاللخزفأ9بمعنىالعبارةوترجمةكزازيل!.

نأفالأرجحوبالتالى.كالأولشخصاسمافاقالاسميكونأنالأمرعلب

!افنى.السريانيةالنسخةفىفسروهكذا،شيطانأوغييىكائناسمتازيل

إلىإبعادهيتمالشياطينأميرعزازيليعتبرالذىهينوخسفرفىوحتىخم"

الشياطين:مأوىالصحراءيعتبرونكانواإساثيلبنىبأنهنا)نذكرعمحراء.

43(.ا:3ومتى83:طوبياوانظرا-14او1313:34:حياء

لاإنهمايقالتكفيرمنعليهيترتبوماالذنوبنقلأننتذكرأنالمهمومن

النقليسببالذىفيهوه)فا.(،يهوهأماميقدمالتيسلأنإلامفعوطمانمذ

بتحميلهيتنجسلأنهليهوهأولعزازيلقرباتايقدمالتيسيكنفلمخكفير

فىدمجاللاوىفالطقسلذاقربانية.أضحيةاعتبارهيجوزلاوبالتالىالشعبتب

منها.تخلصنفسهالوقتفىولكنهالأصلمجهولةقديمةعادةكاثره

شديدأصلمنوطقسهالضكفيراإيومأنهذامعنىليسالعيد؟استنمتىت(

اللاويةالعاداتربطأنإلىأشرناأنسبقإذأصح،يبدوالعكسبلسدم.
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منأىفىدبهرللعيديردولا.الطهارةطقوسأحدثتميزسمةالشعبيةبالخرافات

بتقديمحزقيالوتنبأالأنبياء.وضعماأومنهاالتارينىسواءالسبىبعدمانصوص

تطهيرفىالأولالثوربدميستعان.الأولالشهرمنالساجوفىالأولفىقرباتاثور

مغاالاثنانويمثل.المتعمدةغيرالشعبذنوبعنالآخريقدمبيناوالمذيغ؟الهي!

لالايزالهذافإنواحداطدفأنومع18-.3(.45:)حزقيالالهي!""كفارة

لشعيرةفيهدبهرولاالسابمالشهرأيامعاشرللأخيرتحددإذالتكفيريا،"يوميمثل

".عزازيللاتيس

تعقيذاتزدادأخرىمشكلةيطرحهذاأنولوونحمياعزراسفرىفىلهدبهرولا

يكتنىفيدبهزالتكفيرليوميردلا1-36:عزرافنىالأدبى.الضقدلمصناعبنتيجة

ويقولالسبى.منالعائدةالجماعاتأولىعليهحرصتالذىالمظالعيدبذكر

كانتالشريعةإن6؟(8:لعزراتتمةويعدعزرامذكراتعلىيقوم)الذىنحميا

الذىالمظاللعيدوضقايقدمثمالسابم؟الشهرمنوالثاقالأولفىتدرسثمتتلى

يوم9إلىيشيرولا.والعشرينافاقإلىعشرالخامسمنيقامكانأنهيرجح

بعيدللاحتفالالإعدادأنإلىذهبمنوهناكالشهزهذامنالعاشرفىالتكفير"

يوم9حذفإلىأدىا-15(84:)نحميابعينهاالسنةتلكفىجديدةبطريقةالمظال

رواية)بعدا9:نحميافإنأخرىناحيةومنمقنغا.يبدولاتفسيروهوالتكفير"؟

هناككانالشفير!قذاينؤالجمثيرينالزابمالتؤآ"فيإنهيقول(مباشرةالمظالعيد

إماوأنهالتكفيرا)يوماليومهذاأنافئرضذلكعلىوبناءتكفيروطقسصوم

الرابعفىآنذاكيقامكانأنهأووالصثرينالرابمإلىبعينهاالسنةهذهفىتأجل

يصثللافنحميا؟مقنعغيرالفرضينو*العاشزإلىبعدفيماقذمثموالعشرين
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0171:بعزراإماا-93:نحمياالمحدثونالمفسرونيربطإذ8،عزرافىوردلماكلة

:9نحميافىفالإشارةوبالتالىنحميا(.)بعثةبعدهاوماا01:بنححياأوعزرا(صثة

فلاالشفير"قذامقؤاليشيرينالزابم9:تحددهالذىالموعدوكذلكمجديةغير3

بيومصلةأيةالعيدطذاتكنلموربماتشيزشهرأىإلىأوسنةأيةإلىى

كفير

استنيكنلمالعيدأنيرجحولكنهبالطبعحاسئاليسالصستإلى/هـالاستناد

يبدأ36-3333:اللاويينطقسأنأيضانضيفوقدونحميا.عزراعصرفىإ-

تيسيذكرلاالطقسهذاأنيلاحظكما.إضافةعنينمماأ،يهوهوتكلم9بارة

الوحيدوالاستنتاج16.اللاويينفىبالعيدالأحتفالتميزسمةيعدالذىكأازيل

وأاستنمتىنحددأننستطيعلاأنناولومتأخر!رفىيستنلمالعيدأنهـجح

وح!ية1ا:6اللاويينبينوالصلة.الدقةوجه!كلى16اللاويينبشعيرةعملث

ا-6(..ا:اللاويين)انظرمصطنعةوأبيهو(ناداب)موتع!حراء

الحانوكاكاعيد.

وتسميته+ه.؟،ح؟4!ه."الصكرلس(عيدالعيدهذاتسىالحديثةالترجماتكغ9

الحرفيةإلىأقربترجمةو!"الضجديد"أو"الافتتاح!معناهاكا!7!!كاايونانية

عندبهيعرفولايزالالعيدعلىالأحبارأطلقهاسموهوالعبرى"حانو؟ه"فظ

عليها.قامالتىالشعيرةاسمعلى"الأنوارأعيديوسفوسوبسميهيهود.

36-،:الأولبيينالم!فىالعيدبهذاالعملقصةوردت.وتاريخهالعيدأصل(

فوقالشهيرأنطيوكسأقامومذبحهأورشليمهي!عنالقداسةرفعفبعد.!

145:الأولبيين)الم!!الخراب"رجاسةبعرففيماوثنتامذئحاالمحرقاتتبح
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الخامسفىالأولمبىلزيوسقربانأولعليهوقدم31(ا:وا937:والتثنية

أولبعدبىالم!يهوذاقامسنواتثلاثوبعدا.67)ديسمبر(كسلومنوالصثرين

كسلومنوالعشرينالخامسفىافتتحهجديدمذبحوبناءالمقدسبتطهيرلهنصر

فىبالعيدتقررالاحتفالثم(.ه01؟الثاقبيين)الم!لتدنيسهالثالثةالذكرىفى164

95(.4:الأولبيين)الم!سنةكل

احتلحيثالتاليةالسنواتفىبانتظامبهعملالعيد؟نإذاماالمعلومغيرومن

الدينيةالحريةاستعادةبعدالوضعوتغير.أورشليمفىودارالقتالالقلعةالسوريون

منالافتتاحيةالفقراتوتتضمنم.ق.153سنةفىللكهنةكبيزايوناثانوتعيين

يوضونق.م134سنةفى!ريهودإلىمكتوبةرسالةا-9()1:افافىبيينالم!سفر

ق.م.143سنةفىأرسلتسابقةرسالةإلىوإشارة"حانو؟ه"،ا!بمراعاةفيها

الأماراتتحمللاأخربمببرسالةأتبعتولكنهاالصدقأماراتكلتحملوالوثيقة

أولفىأرسلتافانيةالرسالةهذهإنويقال18(؟1:3ا:الحافى)الم!بييننفسها

كسابقتهاوتختتم.الخرافيةالسماتبعضوتتضمنق.م164سنةفىتكريسعيد

بأكملهالأولالقسميعدنفسهالسفرمتنوفى"حانوكاه".ا!لمراعاةبدعوة

والم!بيينالمؤلفتصدير)انظرللعيدتاريختاتبريزا8(ا-.39:1:الثاق)الم!بيين

للأولموافيالسفرمنالثافىوالقسم8(..ا:افاقوالم!بيينوخاتمته391:الثاق

منعمثرالثالثفىأقيمالذىنكانورعيدإقرارإلىأدتالتىالأحداثويتضمن

وتوقف36(.15:افاقبيين)الم!وموتهالسورىالقاثدهذاهزيمةدبهرىفىأدر

إليه.لاحقةإشارةأيةوسنحذف،طويلةلمدةنكانوربعيدالعمل
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33(01:)يوحناالجديدالعهدفىدبهرهوورد"حانو؟ه".ادبعيدالعملواستمر

"الأنوار".عيدباسمسأ+"(ا*.1.أ؟7)7يوسفوسوعند!ه+"7"مصيس!اليونانية!مميته

بعداءتفسيرهيمكنهذاأنإلا،متفرقةتلميحاتفىإلاالمشنافىدبهرهيرد"

.وضعوهعيدعلىيصدقواأنالأحباريشأفلمللحشموني!ين.الأرثودبهسيةوائر

الفتاوىبعضاللاحقةالأحباررسائلوتقدمشعبتا،عيذاظلذلكح

تجديدلذكرىإحياءالأصلفىالعيدو؟نبه.تتصلتلمشكلالغريبة(خفسيرا!

أعطاهالأنوارطقسلأنبالهي!حاقالذىالدماربعدقائئاظلولكنهي!

يمثلولايزالجديذا.معنىيتخذبأنلهوسمحسنرىكماالمقدسعنضقلالية

.الآنإلىاليهودأعيادأكبرتد

أياملثمانيةيستمربالعيدالاحتفالكان.المظالوعيدا!مانوكماه:الطقوسصا(

56-95(.4:الثاقبيين)الم!بهجةالأعيادأكثرو؟ن)ديسمبر(،كسلو35منءا

الشمارخيحملونافاس؟نالهي!فىتقدمالتىالقرابينإلى،لإضافة

)الم!بيينالترانيمينشدونوهمبهاويطوفونالنخيلوسعفساالخضراءلأغصان

وضعإنه03المزمورعنوانويقول،5(.4:الأولبيينالم!وانظر6-8.ا:ممافى

نأإلا.المناسبةهذهفىيرتل؟نأنهوالأرجحالهي!،تكربس"9عندنشد

؟نتوربماا-118(13)المزامير"قفيل"ادتشملترتلالتىالأساسيةزامير

بعبارةترجمتهاويمكنالعيدطذاشعيرةإلىتشيرا18المزمورمن37الفقرة!مافة

إ.المذبحقرونمنبأيديكموالسعفخج(رقصكم)أوبموكبكمتمتربوا

تميزالعيدا!"ققيل"وترتيلالنخيلوسعفالموكبهذاعنافظروبصرف

وكتاباتالمشناوتنبئناالذكر(.سبقكماالأنوارأ"عيديوسفوس)يسميهلأنوار
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ك!ميياح!!!اد؟عددهييلبؤ3وكأنيمح!كآأتولدأ-لمصمابمحلغتتألق!!لآحب!يى

--.-.6ج!--ء؟طت--:--

*ؤثعلير3!يعإباليفيجيزةا!برعاطمذهدبهزاالضصوصأقدمتوردولاالعيد.أيامحتى-أخر

إيىإفتتاخ!إلميما-ح.إل!الهي!لاالؤياإعادةإلى405:الأولبيينالم!فىالمصابيح

ا:المبيين؟افإفيفىالأولىالرسالةفىالشعيرةإلىتلميحاتهناكليستذلكومع

ا!شةوالرساليةسبابقة؟برسبالةوردتالتى!المصابيحأوقدنا9عبارةترددوالتى8

حفظطبماإلتيالمقذسةافابىدبهريإحياءتربطبعدها(وما18ا:الثاقبيين)الم!

ميا!ششبالسعفبأيخاصةالفقرةوقبل11837:المزمورويوردالحانوكاه؟بعيدنحميا

ا:.-+رء:لم.:نورنا(.هوربنا،إيهوهعبارة

يحتفبنوكانإلمظال.وعيدالحانوكاهبننالتشابهعلىبيينالم!سفرىثاقويؤكك

!ق134سنةرسالةوفى6(.ا:الثافى)الم!بييناالمظالعيدفى"كماالأولىبالمناسبة

بيينالم!سفريقيمولا9(.ا:الثافىبيين)الم!شهركسلو"فىالمظالعيد9يسىم.

الأعيادبأحدعلاقتهعلىمتعمدةبصورةفيؤكدالثافىأما.الصلةهذهالأول

نأبالطبعالمحتملومن.المصرىالشتاتفىالقبوللهيضمنل!الكبرىالمليدية

الذىالعهدهذاف!ن.المظالكعيديكونأنلهأرادنفسهبىالم!يهوذايكون

السبىبعدأقيمالذىوالمذبح65(8،3:الأول)الملوكسليمانهي!فيهكرس

4(.3:)عزرا

:المظاللعيدالختاىاليومحسبنا)إذاأيامثمانيةالعيدينمنكلمدة؟نت

)حسبالمظالوعيدالحانوكاهمنكلفىلمجملالسعفوكان34-36(،33:اللاويين

الحدهذاعندولكن4(.04-ا33:اللاويينأنذاك:ساريةكانتالتىالشعيرة

ليسولكنشكلاالمظالعيدفىتنشدالمزاميروكانت.التشابهأوجهتتوقف
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ينشدكاناد"ختيل"أنويبلرينشركانالذىهو"تتيل"ادأنكليللماهناك

أحديكنولموالمطالىوالحمس!االفصحلأعياداعتدالأعرثبمباثفىالحانوكا.فى

لالىفىالهيكلوإناؤااليوتأمامالأنؤربإنوالصلةالحانوكا!فىالآكواخثسكى

أنإل!ترمزالحانوكا.أنؤرإن!(،*-)7!صفوحايقول+ضعيفةالمظالعيد

عهؤلىوأصمح!-علمهالأعلالحععدأكبرممالصوؤالحهودكل"أضرمحهالحرمه

ومع5.ا+لأا-9والمزإممرر633-الأعثالفى"نوؤ،فشىالتىلل!ثريعةرمتنلاضة

وهوالعيد!آياممنهـمكل!رفىمصباحالقادففسرصببأنعلينالايزالذ!ا

سمعانرالأعيا!كلالوثنيةالحأثراتمسألةإلىبئا-شدىعا

ايهوىالحيدالحانوكا.وثنى؟ل!نيراىطتوسهأوالحانوكاهأصلنىهل)-(

بصمعزفتاريشمجدثيرتبطمتآخروالذىنصفىنث!آتصئجلتالذىالوحيد

فىفشأالعيدأنييانإلىوصعؤينبىمماآبس!الباحثقبضنظرفىهناويعد

السمصمىللانقلابعيدعنعلوديةفسخةإنهويقولونإسزئيل+خارجالأصل

آى33(ت5)اقكولىصنة365طشالذىبهينوخترتبطالحانوكا.وآنالشتوى

ولاجانئاهينوخينىمنالآخرفاالاحثنومنءالشمسيةالسنةأيامعدد

اهـامسفىروهـافىبهمجعكلكانالذىامر!ث!م-بعيدالعيدارتبارويستبعد

أنطيوكساضطهادإبانأمروااليودبأنيذكرنامنومنهم!يسمبرمقوالعشرلى

باخوسقكريمموكبفىيشاركواوأناللبلابعنأكاليليعتمروابأنالسهر

الطقوحاليعلمهمالملكقبلمقآوفدأثينتاثميخاوأن7(6:الثافى)الم!بين

زأدرساوياخوسكوصارسافبطىالالهالطؤاصتيعابأنويضيفونالجديدة؟

يستحيل)وهوأعريثبتؤآنف!سواأنهمإلاعندمم+الدخيلةالطقوسهذ.ألفةمق
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فىكسلومنوالعمثرينالخامسفىتقامكانتالديونيسيةالطقوسأن(إثباته

فىتقام؟نتأنهاإلىضمئايشير67:الثافىبيينالم!نصأنوسنرى.أورشليم

يومكليوقدكانإضافئانوزاأنيرونآخرونباحثونفهناكوأخيزا.مختلفموعد

الشتوى.الانقلابعقبالنهارلطولرمزا

سبيلفلا.حاسمةتبدوالافتراضاتهذهتواجهأنيمكنالتىوالاعتراضات

عنهمعلوماتمنلديناماف!.وثنىأصلمناليهودىالعيدهذابأننقرلأن

تدنيسبعدالهي!تطهيرلذكرىإحياءإلابعدمنبهيحتفلولمينشألمأنهيثبت

الاحتمالبهذاسلمناإذاوحتى.إليهالشرعيةالعباداتوإعادةإياهالوثنيةالعادات

باققويمويرتبطالشتوى.بالانقلابيتعلقلعيدبالنسبةالمستحيلفمنالمستبعد

للخامسكانفماقمرى.ققويموفقاموعدهيتحددعيذايكونأنال!ثسمى

أدخلناندر"ومهمافيماإلاالشتوىالانقلابيوميوافقأنكسلومنوالعشرين

تعديل.منموعدهعلى

مباشرةغيرصلةولكنهاالوثنيةالعاداتوبعضالحانو؟هبينصلةثمةتكونقد

ىأالقديمالمذبحتدنيسدبهرىيومفىالجديدالمذبحبىالم!يهوذافافتتح.وعكسية

أوللتقديمالموعدهذاالشهيرأنطيوكسواختاركسلومنوالعشرينالخامسفى

ق.م167لسنةالشتوىالانقلابأنيفترضمنوهناكالأولمبى.لزيوسقربان

تسفرلمبالحسابذلكإثباتمحاولاتأنإلاكسلومنوالعشرينالخامسوافق

بيينبالم!وردلمافوفقا؟الإجابةإلىتشيرنفسهافالنصوصذلكومعشىء.عن

فىوجاء؟الملكميلاديومالشهرىالقربانفىالمشاركةعلىالهودأرغم67:الثاق

اليهود،منالعصاةعلىشهركلتحثن؟نتالهجماتأن58-95ا:الأولبيينالم!
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نحوويدلالوثنى.المذبحعلىقربانيقدمشهركانكلمنوالعشرينالخامسوفى

،وحده167كسلو35قربانإلىليستالإشارةأنعلىوسياقهاالأخيرةابفقرةهذه

شهرىقربانإلىأىشهزكلمنوالع!ثرشالخامسفىيتكررقربانإلىأيقمابل

هذهعلىشواهدوهناك6.7:افاقبيينالم!فىوردكماالملكميلاديومعنيقدم

قيامبعدماإلىنفسهاالمناطقتللثفىساريةوظلتالهيلينىالشرقفىالعادة

الرومانية.الإمبراطورية

منأكاليلباعتمارفيهايؤمروناليهودكانالتىديونيسوسأعيادوكانت

أخرسببوهو67:الثاقبيينبالم!الواردالشهرىالقربانعنتختلفاللبلاب

ذلكومع.باخوسبعيادةترتبطالحانو؟هفىتخملالتىالأغضانأنلانكار

عنالاستغناءمنهالقصدكانربماالحقل!لهإجلالآالأغصانبهذهفالتلويغ

اليهوداتبعهوالذىاتباعهعلىالمؤمنوناليهودأرغمالذىالوثنىالطقسدبهرى

ن؟وربما.لذلكتبريزاالمظالعيدفىالمتبعةالعادةوتمثل.طواعيةعنالمهلننون

لمجرقكانالذىاالخورعنبهالاستعاضةالبيوتأمامالمصابيحإيقادمنالقصد

55(.ا:الأول)الم!بيانالساحاتوفىالبيوتأبوابعلىالشهيرأنطيوكسعهدفى

فىذلكعلىشواهدهناكوليستيوم،كلإضافىمصباحإيقادسببندرىولا

منالشسسبطلوعارتباطهعلىأيقماشواهدهناكليستولكن؟الوثائقأقدم

مرورهعلىإلايدللاوقدالعيد،جلالتزايدإلىإلاالطقسيشيرلاوقدانقلابها.

ومن،المتوالياتهذهتحبذالدينيةرالأح!مالشعبيةوالعاداتيوم.إلىيوممن

والذى13-9333:العددفىالواردالقرباقالتشريعاليهوديةالطقوسفىذلكأمثلة

السابماليومإلىالمظالعيدأيامأولمنتذبحالتىالحيرانعددبخفضيقضى
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هذهثبتتوإنذباثح.سبعتقديميتمالسابماليوموفىيوم،كلواحدثوربمقدار

الطابمبذلكلتأكدإياهاتفسيرناصحوإنالوثنيةبالعاداتالثانويةالصلات

سيطرةتحتحلتالتىالدنسألوانلضطهيركلعيذا؟نإذللحانو؟ه؟الأولى

ها:ؤ316:الثاقبيينالم!فىيعرففهولذا36(.4:الأولبيينالم!)انظرالأشرار

الهي!أ."تطهيربيوم

الفوريمعيد3.

الأولالقرنفىعاشالذىسأ+!(.ا*ا."د)3يوسفوسيقول.وطقوسهموعده)أ(

إحياءأدرمنعمثروالخامسعشرالراجفىيقامكان"فوريم"ادعيدإنالميلادى

الأحباركتاباتفىالطقسوصفويرد.أعدائهممنفارشيهودانتقاملذكرى

المساءفىالمصابيحتوقدحيثأدرمنعشرالثالثفىيومصومالعيديسبقوكان

عمثريوىوالخاص!عشرالرابموكانالمعبد.علىالجميعويتوافدالبيوتكلفى

وفىإستيزسفرلتلاوةللاستصاعأخرىمرةالمعبدإلىفيهماال!يذهبابتهاج

هامانعلىاللعناتبصبالتلاوةتقطعالمصلينجماعة؟نتالقصةتلاوةأثناء

جانبوإلى.إسرائيلوبنىوإستيرمردخاىبمباركةاللقاءويختتمالأشراروكل

يقدمونالمتدينونوكان،والصدقاتاالدايالتوزيعمناسبةالعيدكاناقلاوةهذه

بالولائمبهيحتفلخالضادنيوتاعيذاف!نذلكعداأما.دينىبقصدالعطاياهذه

للجميعيسمحونالأحبارف!نالتحررمنبقدركبيرفيهوبسمحاللهووألوان

أبوركو!هامانعلى"اللعنةبينالتفرقةعنيعجزواأنإلىالخمرمعاقرةبمواصلة

اليهود.مهرجانالفوريمعيدفأصبحبعدفيمااقخنىعادةوعرفتمردخاى".
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فالعيدأساستا،جزةاكانإستيرسفرتلاوةأنيبدوستيرإوسفرالفوريم()ب

للسفراليونانيةالترجمةفىالأخيرةوالملحوظةواستنانه.باسمهالقصةلهذه.يدين

ضؤفى)متممة37:إستيروفى3(.)استير.ا:الفوريم(عنالرسالة)هذهتسميه

هامانلأن"فوريم"ي!سياناليومينهذينإنلنايقال34و9:(اليونانيةالترجمة

وشنق.عليهكيدهفانقلباليهودليبيدأدرمنعشرالرابمفى)فور(قرعةألتى

"جوزل"بلفظشرحهإلىيحتاج؟نالحالتينكلتاوفىعبرتا،ليس"فوزولفظ

لإمجادجهودبذلتعليهاالقصةلروىالتىالخلفيةودسببالعبرى.)قرعة(

وأإقرعة(تعنى)"يورؤأكدىاللفظأنالآنتأكدولكنالا،فاريمىتأصيل

بعد.فيماالمسألةهذهإلىوسنعود)قذر،(،

إليهاإشارةولاالقصةفىأكبرم!نةلهليستهذاالقرعةإلقاءأنالغريبمن

إلىإشارةوثاقالسرد.تقطع37:)ستيرفقرةأنكصااسمها.مجملالذىالعيدفى

الشتاتالهودمردخاىكتبكيفتح!الثى03-33(9:)إستيرالفقرات،)القرعة

حولمردخاىمنسابقةرسالةإلىنفسهاالفقرةوتلمحالعيد.بمراعاةيأمرهم

كتبماعلىيؤكدأمزاأصدرتنفسهاإستيرإنبقولوتنع!نفسهالموضوع

وتثبيتالعيدلن!ثرالقصةإلىأضيفت03-33و37:9:إستيرأنويبدومردخاى.

.،فوريم،تسميته

عمهاوتدخلإستيرصعودمنبالقصةماف!عيد(."أسطورةيعدالسفرومتن

لإستيركانمابفضللليهودوثأرعقابمنلتىومالليهودهامانوبغضمردخاى

للمذبحة.التالىالومفىأقيمالذىالعيدفىيلتىالملكعندم!نةمنومردخاى

"للفرحأدر(اوه)14يومننالعيداستمرارلتفسيرمحاولةالختاميةالفقراتوتعد
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16-9!اأ.)إستير-9:.صآحبهأإلىواحدكلمنأنصبةولإرسالطيتاويوقاوالشرب

سمولمصنليهود!مفاجنخلاصفىيتمثلتاريشأساسللقصةيكونأنالمرجحومن

هذأ-ولحلبذك..أحاطتالتىالظروفعنشيئانعلملاولكنا،الإبادةخطرمن

7-.-!-ء-عيد.أ!أسطورةصارأنإلىيتغيرظلالتارينىالأساس

وشفز-الحانوكاهةعيدعنبيتااختلاقاالعيدهذاأصليختلفالعيد.أصل)-(

تاز!تاواتعيدسفزاليسىولكنهالفوريمعيدتبريرمهمةعاتقهعلىيأخذإستير

ذينئا؟عيذايكننلم.الآنحتىتناولناهعيدأىعنيختلفلضبريرهيسىالذى

3".لىخئاسمهيرد)إذ-لاإسائيللرب(الأقلعلىمباشرة)بصورةيقاميكنولم

ولاالمخثار"؟!لنشعبالقديمبالتارفييرتبطولاإستير(.سفرمنالعبريةالنسخة0

شكامضة.أصولهلكنأجنبىعيدفهونوع.أىمندينىعنصرأىيتضمن

ميثولوجئأ؟تفسيرهينبىوأنهبابلىأصلمنأنهلإثباتالمحاولاتبعضوبذلت

يمثلانووشتىوهامانوعشتار؟مرذكالإل!الثناقيمثلانوإستيرفمردخاى

والقصةيارق"(؟9للاسمالحاليةالقراءةأن)ولوومشتىعولامالعيلاميينالإطين

طوال)أىيوتاوثمانينمئةوشتىحكمودام.الظلمةإلهعلىالنورإلهلانتصاررمز

رأسبعيديرتبطفالعيدلذا.الربيعمقدممعالسلطةإستيرواعتلتالشتاء(موسم

وإدخال.بابلفىالفوريمبعيديقارنشىءلاولكن"القرعة(.فيهتلتىالذىالسنة

فيهيتبادلشعبتاعيذاصار()أوكانالذىوالبابلىالفارسىكا!ءادعيد

اللبس.منالمزيدإلايضيفلارعاياهوأحدالملكوكذلكمواقعهموالعبيدالسادة

مزيذانلتىل!ييكنىمامغزاهأوممم!اد!!تاريغعنالمعلوماتمنلدينافليس

إستيرقصةعلىالضوءمن
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فعقبتفصيلأ.(أول111.3)97-ه!هيرودرتيرويهابقصةأغربصلةوللقصة

شقيقيسسميشخصيةمنتحلآالعريشالمجوسىكاوماتااغتصبقمبيزوفاة

شخصيدعلىسمرديسشبيهحقيقةوتنكشفسزا.قتلهالأخيركانالذىقمبيز

كاوماتاإعدامويتمالمل!ءالحريمضمنكانتالتىابنتمنبعونأوتانيسيدس

كبيرعيدفىالحدثبهذاالفرسواحتفل.ويقتلونهمالمجوسعلىالناسوينقلب

افصوصوتثبتإستيزوقصةالقصةهنهبننشبهوهناك،.المجوس)مذمجةيسى

أنإلا.بالفعلالعريشاغتصبكاوماتاأنتأيهرإذتاريختاأساشالهاأنالمسمارية

تبننفارسمنأخرىنصوضاهناكلكن+نفسهالعيدتأيهرلاالمسماريةالنصوص

إلسنة.برأسماصلةلهأن

إستيرسفرفىالواضحالمحلىاللونأننجدالفوريمعيدإلىالآنعدناوإذا

خشايارضابلاروفىالمتبعةوالعاداتالقديصةشوثمنبلدةعننعرفمامعوتطالقه

بعضففيهذلكومع.الأصلفارسىالعيدبأنالظنلنايبرران)أحشويرش(

"يورؤولفظعشتاؤوإستير-مرذك-مردخاىفالاسم:البابليةالسمات

ستاز8لفظمنمشتقااأشتر6يكنلم)ماالعيداسممنهاشتقالذىالأكدى

البحثينبىلاالعيدأصلننرىفإنناثممن"نجمة،(.ومعناهالقديمالفارسى

كبيرحدإلىةفتزضالصصورهذاأنإلاغيرها؟دونواحدةحضارةفىعنه

شوشنفىوشبما،الشرققافتطوانفينننشأاشعيدأثنؤكدأنويمكن

معجؤةنظرهمفىبدتش-بصهإلبدمنغ!محرقةدبهرلىمجيىولعلهنفسها.

أزأضىناحيةمرت.ك!نه؟سأصيلاد.قبأالري!القرنفىذلكحدثوربما

:"!.قيج!.تولانهأبهـإ-نمهوصنةرأسعيدسماتببعضاحتفظالعيد
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اليهودىالعيداستنفربماوبالتالىالتجديد(.إلىيؤدىالذىالتغييروفكرةإلسنة

أولآالرافد-شبلادإل!فارسمنالعيدفانتشر.الفارسيةالسنةرأسعيدغرارعلى

ماوهو)يورو(؟القرعةإلقاءمن)يوريم(اسصهواكتسبالابلىطابعهاتخذحيث

وربصاسنة.كلمطلعفىترسماالبمشرأقدارإنتقولالتىالبابليةالفكرةيوافق

-ش()فرؤرالفارسيةالسنةشهورلأولالفارسيةالتسميةلمسيرمحاولةكانت

الذىسيراخفابن.طويلةبمدةذلكبعدإلافلسطنالعيديدخلولمبالأكدية.

بنىأسلافعلىثنائهفىإستيرأومردخاىيذكرلاتقريئام.ق.091سنةفىط!ش

تحت1536:الثافىبيينالم!فىتردالعيدإلىإشارةوأول(.،،-.ه)سيراخإصانيل

ي!ىالعبرىإسترنصوفىأدرمنعنثرالرابعوموعدهمردخا!اأيوممسمى

الذىالمسىوبهذا31(،9،38:إستيرفىالمتضمنةالاضافة)فىالفوريم""أيام

01:)إستيرم.ق.114سنةفىأورشليممن!ردخل)احراس،(!إلىحزف

يونافى(.3

التاريغ.فىالمؤكددخولهكانومنه6له(عءا*،.د)3يوسفوسعنددبهرهوردثم

دراستنابذلكنختتمأنعذزاالقارئونستميحظمض،أصلمنشعبتاعيذاوكان

إسائيل.بنىعندالدينيةللتشريعات

لأ؟8



بالكتابالواردةالألفاظمعجم

شتبئ،تحليك،تفسيرئ

سابقتاريخإلىأحال

البشرغيرعلىالب!ثرصعفاتإضفاءتجسيد،

قطعئةأح!م

أجايبخنود

الحتوانئضاتجعة

قتاوى

الغهدشريعة

تكرلسئقديس،

(الحصونتعلوئسئنة)يئزافاتعرائس

الضثرالؤصايا

الغرشتوازثتبدأ

والجريف()الزبيعالاعيدالان

إقطاعة

الجلد

خفيفئنحذرأحدوؤ

فدسئة

الحأزوقعلىقتلخوزق،

المقكئةالذاتفىالغيب

9515؟4ء؟،حا

أ؟،مع"+،ول9

ول،*هم55+5!"أ؟+

،أ!ء!ع!كلا،1

*لا،أا،أق!ع

5!،ةاأكل!

؟،علا؟!رع،1ول

م!عء51؟"ءعهء7+،+،

ح5كاا!ع،منا5+

عء3+ءا4،1!ع5،اولء+ء!كا

،!عها!ءلا

ع.ثر،ول!هءاه؟ح++ه

كعبأ+ء*ه؟

ا!3

995"أ9+

19،أح؟

ا!"أ؟؟ءول

ءا،5+أ

ء؟ءا!رءز،+
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تهودئ()تشرفيأخيهبأرقلةالترءزواج

الفرعة

الجرجؤكيل

التحصول(فىوالمزاجالمالك)لثراكةالئزارعة

التوقئ(زفاتجفظ)ئستودعقعطمة

الآثامعنالتكفير

لتعذيبه(ورأسهالئذيبتدافيهاتوضمع)أداهالتشقرة

لاجقتارلخإلىأحاذ

الكورة

الروملإمبراطرلئةانضعةالأقالغفىالمالؤلاة

ئدنيس

قيامة

ئستديرح2يرس،

والشتاء()ال!عيفالانقلابان

المق!الق!رفىالحذمكبيرقهزمان،

لتعذيبه(الئذيبيىجلافيهاتوضمعخشبية)أداةالتقطرة

دراخات(أربعقيمتهايونانتة)غملةالرباعئةالدراخة

الأصغرالابنالثار

اللاتينئةالمقذساليهتابترجمة

7!اأء؟،م

ا؟ه

ز!+هم54+ه

9!لأ!،ة،ء

550،لا+

هء،++عح

ا؟ها+ه

400؟3ء40

ه++95ء+لا؟أعم

"همحلا،مه،ول

مه5!أ+!"؟5ول

حم5لاأ!يى+5ول

م5ول4،ح"ء

؟15؟؟.عء؟

54!ع!كام

"؟؟وو!

"ع،مأ4،مح5+3

لااأ؟+95!+.ر"ءم

لا7ا99"!3،(ء-)



لمحتوكاا

الثان!المجلد

الديغيةالموللمدلمات:الرابعالباب

458،الساميينمقادسا.

83،،الأولىإسرائيلبنىمقادس".

053،أورشليمهي!3.

،0551الديانةمركزية4.

،573ال!هنمنصبه.

اللاويون،60495

616،المملكة!رفىأورشليمكهانة7.

064السبى،بعدالكهانة80

671،المذابح90

686،القربانطقس.ا.

007،إسرائيلبنىعندالقربانتاريغا.ا

714إسراثيل،بنىطقوسأصلا.3

737،للقربانالدينىالمغزى130

753،الثانويةالعبادات140

771،الدينىالتقويم150
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781ال!ت،يوم16.

597،القديمةإصائيلبنىأعياد17.

831،اللاحقةالأعياد180

848،بالكتابةالوارالألفاظمعجما.9
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المؤلفعن

الفرلققاد؟الفرنسيينالدومينيكانقساوسةمنكانا)3ء91-!،91(فودىجيرانهرولان

ء!حماهءداول"طآ!إدارةوتولىاليت-البحرلفائفدرصعاكهعلىأخذالذىالكاثوليكى

إليهوأصندتالمح!تلقأبا!مدصفرنيةكاثوليك!يةلاهوتيةوهىالمقدص"ال!ب"مدرصة

قمرانخرلةموقعفىبالضرفرلقهوقاماللفافف!علىالمجاهـلةالبوثعلىالإضحرافمهمة

وقاداليت.البحرغرببثمالقمرانمناثمر!4الكهوفمنوعدد)51!1-656؟(اثمديم

روكفلربمتضايعرفأصبحماأوالفلعمطييةالآ؟رمتض!أعينالأصولىيراهيمالضائر

اثرقية-باثمدس

الصترجمعن

،ا!ماهرةبجامعةالآداببكليةابهاو%الفارصيةاللغةماعدأس!ذعلوبعبدالوهابد.

فىالمؤلفاتمنالجديدولهآرل!ا)آنميثيجنجامعةمنالدمحوراه!رجةعلىحاصل

مؤلفاتهأبرزومن.والطاجيكيةوالفارصيةالإنجليزيةعنالترجماتمنوافروعددتضصه

ومنفارس!إ؟)عرلىلفارس"2ومعجمعرهـ!)فارصىلواعد"2ومجمالإيرانىملم!رح

لعمارة2والسايبين"ئانة"وأمريكأ"إنجيلوالعالئم"نهايةالإتجيزلةعنترجماته

العولمهو"ثثافةوالب!مان"فىلإسلام2والحدا+بعدوماملصال!ومصزفىالإصلامية

الايرانيهعاوالثووة"ضةوالداخليهومصادرهاالأمريكيةالخارجيةل!ياسة2واثمراء؟"!ل

الثالثة:لموجة2والاصلامىالتاريخدراصة"مصادروالتارلخحفىا!مديمالعهد+أصفار

الاقتصاديةالتيرات:العظمى2!موىوالعشرينا!مرناأواخرفىالديمقراطىالتولا

الفارص!يةوعن"؟المغولولا!يخووا!ملئم"نونو2"0ء.الى15ء.منالع!كرىوا!راع

الطاجكيةوعن؟ايرانيه!"حكاياتووالإصلام"العريةالجقدرةردخ3والببغاة+أسار

ذلل!.وغيرمر%آلتا!بغفىملطاحيل!
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13-الكقابه!ا-

نظزاالحديثةسيكياتالكلمنالباحثينفنالعديديعتبرهالكتاب

الدينيةإسرائيلبنىلحياةودقيفاكاملآتصوزايقدمفهو،مجالهفىبه-

الشواهدخلالمنلاوكذلكنفسهالقديمالعهدخلالمنجتماعية

بنىلجيرانالاريخيةالدراساتمنتجميعهاتمالتىوالمعلوماتشية

الحياةلطبيعةموسعةدراسةالمؤلفويقدممصررأسهموعلىائيل

الاجتماعيةمؤسساتهمأهمتطورويتتبعالقدماءإسرائيللنى،وية

عاداتهمأصولويتقصى،والدينيةوالعسكريةالمدنية.جتماعية

ظهرتالتىالدراساتأهممنواحذاالكتابغدلذا.وأعرافهمائعهم

هذاترجمةوراءمندافعناوكانالفيم.العهدعنالحديثةلعصور

بالماضىالتعريفقالإسهامخلالمنالمصريةالثقاف!خدمةتاب

حالتائعرفوالذىحتتاالزائلالعشواقالكيانلهذاوالتارينىشتماس

لعملينمكملآيكونأنالكتابهذامنقصدناكما)إسرائيل".م

و"أسفار،سميثلروبرتسون"الساميين"ديانةوهماترجمناأنسبقلى

الأعلى"المجلسنشرهماوتولى،تومسنلضوماسالتاريغ"قالقديم!د

".للترجمةالقوى)المشروعخلالمن،فة!
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